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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)23/08/1399(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
 

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ميان بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  5ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

  گام غروب

ـومِ انجـامِ   

ـ   . ي اسـت ن

سن تعليل 

ي طبيعت 

ationgroup

رخي آسمان هنگ

 ق 

  . است

شود با مفهـ  مي

اضـافة اقترانـ» ت 

طقي است و حس

  .ست

در فصل شكوفايي

1399(  

شامگاه، سر: فق

  .»حقِر

روش، راه و طريق

 )كارثوابِ  ≠

   و حالتي

 ادبيات تعليمي

اني در آن ديده

چشم حقـارت« 

سخن منط: يست

 
حسن تعليل اس 
  .ت

 هواي عاشقان د

  .است) كنيه

23/08/9 دومحلة 

  گي، اشتياق
شف ←ة صبح 

در«ر هم معنيِ 

ر: ، مسلَك)اوان

≠كارِ صواب  (

ه شده به صفت

  . بصر است

و در زمرة» طنز

هاي فراوا  كنايه

.وازم خانه است

دن خود سرو ني

 .ن تعليل است
:استعرانه آمده

حسن تعليل است

ف بهار و حال و

مك(رة نوع دوم 
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مرح(علوم انساني 

ق، خيال، ديوانگ
جر، پگاه، سپيد

در سه بيت ديگر

فرا: زياد(زيادي 

.ر نادرست است

نسبت داده: وب

نش و روشنايي
  بال كالغ: ب

ط«با شيوة بيان 

طنزآميز است و

از اجزا و لو» در
  .ي هستند

 دليل بر كج بود

حسن: تاسآمده
ن آنها علت شاع

ح: استانه آمده

ها در وصف يت ب

شخيص و استعا

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

شه، هوس، عشق
فج: فلق/ ستمكار 

است و د» عوضِ

فراواني، ز:  مزيد

 سه گزينة ديگر

منسو// م نهادن 

صاحب بين "ايي
غُراببال / ووس 

، ب»قطعه«قالب 

كه اين متن ط» 

«است و ه شده
ادبي و تعلقيغير

دار زميني شيب

ن علت شاعرانه آ
مع و جاري شد

ها، علت شاعرا ب

شود كه اين مي

  .استمده
 باغ، دو مورد تش

 فا

سنجش دواز

انديش: سودا// يدا 
وفا و س بي: جافي

عدر«ول برابر با 

،)آتشدان: جمر
  )ايان

در» ثواب«و » 
  

قدم: دم گذاردن

سنا"اگر : دارد ا
يور و پيراية طاو

  شي و رنج 
  . ندارد

ن اعتصامي در ق

»طنز -2جِد  -1
  .كن

اي تشبيه ه خانه
اضافات غ» فلك

ن ساية سرو بر ز

 و برگ درختان
هاي مذاب شم ره

خورشيد در شب

متن، مشخص م

ي واقعي خود آم
بودنن و خندان

    
 

 .رست است
شق، شيفته، شي

ج ←ي، ستم 
 .رست است

در بيت گزينة او
 .رست است

مج(ري، سرپوش 
چارپا: ستوران( 

 .رست است
»مطاع«، »جالل

جوننده، جنگ
 .رست است
قد// سته و هدف 
 .رست است

سناگر » سنايي
زي: طاووس لية

خوش: اَلَميش و 
يچ غلطي وجود
 .رست است

بانو پروين» شيار
 .رست است
1«: دو نوع است

فرسا و غيرممك ت
 .رست است

نيستي و عدم به
آفتاب ف«و » يت

 .رست است
گويد كج بودن ي
  

اي حركت شاخ
اي تشيكل قطر

نشدن خاي ديده
 .رست است

دريافت كلي از م
  .اند

در معناي» نوبهار
بودن چمنستن

www.sanjeshse

  
  
 
در 4گزينه  

عاش: سودايي
وفايي بي: جفا

در 1گزينه  
د »جايبه«
در 4گزينه  

روسر: معجر
چارپا: ستور

در 3گزينه  
ذوالج«امالي 
غزوكن: غازي

در 2گزينه  
خواس: غرض

در 2گزينه  
س«: 1گزينة 
حل: 2گزينة 
عي: 3گزينة 
هي: 4گزينة 

در 3گزينه  
مست و هش«
در 3گزينه  

د شيوة بيان
عملي طاقت

در 2گزينه  
ن: درِ نيستي

شرط آدمي«
در 1گزينه  .

مي: 1گزينة 
.وجود ندارد

برا: 2گزينة 
برا: 3گزينة 
برا: 4گزينة 

در 1گزينه  .
با توجه به د
سروده شده

نو«: 1گزينة 
آبس: 2گزينة 

erv.ir
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@sanjesheduc

  .ر شود

 2: رخيـزد  

 2: هسـتيم  

بار  2: ]ورم

  .ست

  .هستند

، روبهـك،   

م آگاه شود 

دگي دست 

ationgroup

  .ر
نقش عيناً تكرار 

تو هم غيـرت بر

تا به پا گـوش ه

خو مي[ حلوا را 

اسل حذف شده 

به يك معنا ه» 

زاغـك« ماننـد   

ن و تو حتي قلم

  .هيدان است

 از گرگي و درند

 

1399(  

ت هم آراية تكرار
يكجمله و در 

از جنس ت ]خيزد

ما سر ت ]باشد[ 

ارادت خورم كه

بار فعل 1: ]بنگر[

تمند ـ مستَمند

هـايي ـا در واژه  

(  

من ز عشق ميان

جهان از خون شه

ها هم كه گرگ

 .شود  اداره مي

23/08/9 دومحلة 

  ) »جاي كل
قش تكرار است

ج يكرد نظر در 

برخ[راب، ماهي 

ايمان هر مكان

 چنان به ذوقِ ا

[ ره رفتن ما را 

مستْ«). وي ختا

سـازد امـ د مـي 
  .رساند مي

  .)اليه مضاف

.)نهاد است» تو«

خواهم از راز مي

رونق و آبروي ج

شود ك ي اداره مي

صفتان اهريمن
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مرح(علوم انساني 

ججزء به« عالقة 
ست، پس هم نق

آيد كه واژة مور ي

يا از سر ]رخيزد

هستيم و حرف ا

شد، از دست تو

تن او را بنگر و

بو در نافة آهوش

م جديدفقط اس 
 كم ارزشي را م

   اضافي

  افي
فعول است نه م

  .)ست

«ست، بنابراين 

نويسم، نم ت نمي

ك هستند كه ر

دادگري عدل و 
  !ن مشغولند

ست ستمگران و

زدهم؛ ادبيات و ع

طه وبا راب. (ست
اسقش تكرار شده

ميحسابهم به

بر[ سر كه، مي 

 تا به پا چشم ه

 اگر زهر هم باش

ره رفت. مژه رفتم

اي خوش ماده(ند 
  . هستند

»تك، بادبادك
كوچكي، كمي و

تركيب 2: شاخ

تركيب اضا 5عاً 
مف» فرشته ات« 

صفت اس» گاهي

شخصِ مفرد اوم

اي برايت  كه نامه
  .بس

ن مفهوم مشترك

كشور آنچنان با
ز رمة گوسفندان

كشور به دس: »ـ

سنجش دواز

باغ و بوستان اس
مله و در يك نق
ني نقش تكرار ه

ل برخيزد يا از
 

ما سر ]باشد[ا 
 

كه ]كنم مي ياد

چه رهش را با م

 يك معنا هستن
 دو به يك معنا

چشمك، پشت«د 
مفهوم ك» دمك

بر سرِ اطفالِ ش= 
  ب اضافي

مجموع ←في 
در» ت«(ضافي 

صبحگ«( اضافي 

  ...را ت
  اليه ف ضا

فعل جمله، دو( 

  

 من عيب مگير
معشوق است و ب

در اين» 1«زينة 

ك: »ج«و » آ«ي 
ن به نگهباني از

هـ«و » د«، »ب

    
 

مجاز از ب» چمن
در يك جم» كجا

ة تكرار فقط زمان
 .رست است

ر از شوره، سنبل
 .ف شده است

ر يزدان هر كجا
 .ف شده است

قسم[ دوستي 
  .شده است

فت از بر من گرچ
 .رست است

هر دو به» شك
هر» ـ روزِگاران

 .رست است
هايي مانند  واژه

شتك، درمك، د
 .رست است

= شاخ را بر سر 
تركيب 2:  ربيع

تركيب اضاف 1: ه
تركيب اض 1: عا

تركيب 1: نايي
 .رست است

اَت روير نبيند 
مفعول  مض       

دماونداي  توي 
    تكرار  منادا

.خورم مي وگند
  عول

 .رست است
اي يار بر:  دوم

راز عاشق فقط م
 .رست است

 سؤال و بيت گز
 .رست است
هاي رك در بيت

 در كنار چوپانان
ب«هاي  رك بيت

www.sanjeshse

چ«: 3گزينة 
ك«: 4گزينة 
آراية: توجه

در 4گزينه  .1
اگر: 1گزينة 

بار فعل حذ
نور: 2گزينة 

ذبار فعل ح
به: 3گزينة 

فعل حذف ش
رفت: 4گزينة 

در 4گزينه  .1
مشك ـ مش«
روزگاران ـ«

در 2گزينه  .1
در» ـَـ ك«

دستك، انگش
در 3گزينه  .1

اطفال) الف
قدوم موسم
كاله شكوفه

د  دست) ب
پيام آشن) پ

در 3گزينه  .1
تا چشم بشر
             

آن مشتي تو
نهاد         

سوبه جانت 
مفع           

در 2گزينه  .1
معناي بيت
زيرا محرم ر

در 1گزينه  .1
بيت صورت

در 3گزينه  .1
مفهوم مشتر

اند و كشيده
مفهوم مشتر

  

erv.ir
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@sanjesheduc

. عـه در جام  

  .د

 در معنـي      

ديـده  » 1«

  . هستند

  .ند

ــ  »  نـادان   

ationgroup

ـراري عـدالت د

شدنخواهدشنيده

 عرفـاني اسـت

« بيـت گزينـة   

نادرست» تمان

  . ندارد

نادرست هستن» 

تنهـا افـراد«: 4

  »شمن

1399(  

ت حاصل از برقـ

 واصل سخني ش

گـر اصـطالحي

  مادي

ها جز مة سروده

ساخت«ـ » رايش

ر عربي تناسب

  . هستند

»راضي كنيد«ـ 

4گزينـه  » ـتند 

دش«: 3گزينه » ر

23/08/9 دومحلة 

  

حكمراني و امنيت

ت كه از عارف

ر سه گزينة ديگ

و آفات دنياي م

، در هم"كردنم

 صورت متّحد بر

با ساختا» يست

نادرست»  سياه

ـ» مردم را«: 3 

نها كساني هسـ

دشمنان مزدور«

ن

4 


مرح(علوم انساني 

ر مسلك و مرام
  اعت
  هن

ت عدالت در ح
  .كيد دارد

ت ديگر اين است

ت اما درآمده اس
  ."پروردگار

خدا از خطرات و

م و بيداد قد علم

افرادي كه به« 

خدا پذيرفتني ني

ابر«: 4گزينه » 

گزينه» هدف« 

افراد نادان تن«: 3

«: 2گزينه » دند

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

دن و پايداري بر
تري ناشي از قنا
ر راه دفاع از ميه

اهميت: 4و  3، 1 
بختي تأك  خوش

د اما پيام سه بيت

آ " و عزم راسخ
براي مريد نزد پ

ن بودن مردان خ

ن و در برابر ظلم

: 3گزينه »  راه

ذر نادان پيش خ
  .تند

»شد مي«ـ » و« 

:2گزينه » هدف

3گزينه » دارند«

زه موفقيت نداد

 عربي

سنجش دواز

بودقدم ثابت: 1 
مناعت و برت: 2 
دادن درجان: 3 

هاي ت و گزينه
همت و اقبال و

كوت تأكيد دارد

تصميم" معني 
د و طلب تعالي ب

ايمن: 3و  2، 1ت 

كنار نهادني را 

در«: 2گزينه » 

عذ«: 2گزينه . ت
نادرست هست» 

ـ» ديدند مي« 

ه«ـ » ضي كنند

«ـ » استخواني«
 

اجاز«ـ » تالشند

    
 

 .رست است
شترك در گزينة
شترك در گزينة
شترك در گزينة
 .رست است

رك متن حكايت
 دوم بر اهميت ه

 .رست است
ر خاموشي و سك

 .رست است
در» همت«وم 

ي مراد در مريد
 .رست است

رك در سه بيت
 .رست است
پذيري عال و ستم

 .رست است
  : ها ينه

»پيكاركنندگاني
 .رست است

  :ها ينه
اضافه است» هم

آموختنش ـ هم
 .رست است

  :ها ينه
:3گزينه » سياه

 .رست است
  :ها ينه

راض«ـ » مردم را
 .رست است

  :ها ينه
«ـ   »بدون شك

 .درست هستند
 .رست است

  :ها ينه
در ت«ـ » دشمن

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
مضمون مش
مضمون مش
مضمون مش

در 2گزينه  .2
مفهوم مشتر
بيت گزينة

در 3گزينه  .2
بيت سوم بر

در 2گزينه  .2
در گزينة دو

نفوذ معنوي"
در 4گزينه  .2

مفهوم مشتر
در 1گزينه  .2

انفع"مفهوم 
   .شود مي

  

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
آ«: 3گزينه 

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

س«: 1گزينه 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

بد«: 1گزينه 
ناد» طالها«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

د«: 1گزينه 
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بـاور  «: 3ه  

خـواني اول  
ن را بكارند 
ارنـد زيـرا     
 ونـه از هـر     

هـم  ) رنـت 
ولـه پيـروز       

 روي ويانـه 

ationgroup

گزينـه» كنـي  ي  

خ فرهنگ كتاب
وكردن اوراق آن
ش خوانـدن ند
 تـا بداننـد چگو

اينتر( ي مجـازي  
ـا كلمـه بـر گلو

مي  به تعـادل و 
  . رسيمال مي

1399(  

بـاور مـي«ــ  » د 

  . هستند

نشر تر درررنگ
ي كتابها و زيرورو

ي كتابهـا ارزشـه 
ي مردم كاشـت
كه در فضـاهاي
دانند چگونـه بـا

خواني آنها راب
باالدن به مراتب 

  

23/08/9 دومحلة 

بـرد مـي «ـ » تر

نادرست» جتمع

مسئوليت پر ت و
 عالقه به وارسي

پس همـ.  بدهد
ي را در فكرهاي
 كتاب نيست بلك

دمي ستند وه ه
 كنند  پس كتا

با خواند: ن باشد

  .ي است
 

.كندتشويق مي
  . است
  .انجامد مي

  . جامعه است

  :د
  .ب است

  .كندفت مي
  . رد

  ست؟
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مرح(علوم انساني 

دورت«ـ » هياني

اج« 4گزينه » رة

صيت انسان است
ي فرزندانشان،

تشخيصرا ند 
آگاهي شناخت و

قط منحصر به
 با فرهنگ وآگاه
با جهل انتخاب

 بايد شعار ما اين

  .ندن نيست
سسات آموزشي

 .ه نيستشايست
  . ت

زدن كتابها تورق
ي مفيد آنجنبه

 افراط و تعصب
فرهيختگي گ و

تن درست نباشد
مطلوب ش شده و

  .جامعه است
 با جهل، پيشرف

ني داره كتابخوا

ب  مناسب نيس

زدهم؛ ادبيات و ع

ما«: 2گزينه » 

  )كردند

الُمْنَتَشَرة «ـ » وم

ي ساختن شخصي
ه بايد در جانهاي

دوري كن چه كه
ي همين بايد ش
دن اين روزها فق

كه مايز هستند
 را براي مبارزه 

در نتيجه. دهند

  :اب كن
ن مهمتر از خوان

مؤس ي مدرسه و
دنش براي ما ش
اي مجازي است

  :ب كن 
رزندانش را به و
لوژي، انتخاب ج
به جلوگيري از

دليلي بر فرهنگ

 كه بر اساس مت
ي امري ستايش

بصيرت ج تگي و
مبارزه شروي و

دن فرزندانش به

كتا ت خواندن و

سنجش دواز

هندوراس«ـ » 

نامه نگاري ك: ص

َيجمُع القو«: 3 

هايترين پايههم
همانان كه .است
آنچ خواند وب كه 
برا. اندفايده وبي
مهارت خواند. ند

ز اين جهت متم
 آن سخنانشان
دعصب سوق مي

 صحيح را انتخا
 شخصيت انسان
يخواندن برعهده
ننده است خواند
 ما به معني فضا

 خطا را انتخاب
اي است كه فره

آوري وتكنولو فن
ي افراد جامعه ب
كفش بر كتاب، د

ي را انتخاب كن
ر مورد هر كتابي
ز نتايج فرهيختگ
ش افرادش در پيش

مند كرددر عالقه

مله براي اهميت
    

 

 .رست است
  :ها ينه

قيانوس اطلسي
  »دورتر« 

 .رست است
ص(» كردند ي مي

 .رست است
  )ابري

 .رست است
  :ها ينه

گزينه» لُمْنَتَشَرةَ 
  :ن

از مه) كتاب(ن 
ي خانواده اهده

ه بايد بين آنچه
ها گمراه كننده
ينش را برگزينن

خوان ازمعِ كتاب
چگونه افراد د و

تع گونه افراط و
 .رست است

يگزينه: هازينه
ساختن اي دره

ت نشر فرهنگ خ
كنز كتابها گمراه
 كتاب در زمان
 .رست است

يگزينه: هازينه
 پيشرفته جامعه
ستفاده كردن از
هايگاهي در عقل
كف يمت لباس و
 .رست است

ايجمله: هازينه
د در هر حال و 

 كلمه بر گلوله از
گرايش  توجه و

اي باالتر ددرجه
 .رست است

كدام جم: هازينه
www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
ـ» كني مي

در 3گزينه  .3
نامه نگاري«

در 1گزينه  .3
ا: ص(» ابر«

در 2 گزينه .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
ترجمه متن
قطعاً خواندن

همه بر عهاز 
همانطور كه
بعضي از آنه
چيزي بهتري

جوام. هست
ميدان شوند

هرگ دوري از
در 3گزينه  .3

ي گزترجمه
هيچ پايه) 1
مسئوليت) 2
بعضي از) 3
خواندن) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

يجامعه) 1
خوب اس) 2
ايجاد آگا) 3
افزوني قي) 4

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

خواندن) 1
پيروزي) 2
جامعه با) 3
خانواده د) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه
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@sanjesheduc

نادرسـت   »

  

ي ترجمـه    

  )»ة

» إنَّ «: 4ه  

ationgroup

 

»معرفـة«ــ  » ي

.متضاد هستند

مضـارع التزامـي 

الّناهية«: ص( 

گزينـه. ش آمده

1399(  

  
  ست 

 .رست هستند

ِمـن مجـرد ثالثـي

م» تري و البائع

»َتعِقلـونَ  + َعـلَّ 

  .گيرند مي

»الّنافية«: 3نه 

 پيام جمله قبلش

23/08/9 دومحلة 

ز كتاب نيافتم 
در زمانه كتاب ا

ناد »مبني«: 3 

  .ت هستند

ِم«: 4گزينـه   »

المشت«و »  عازم

َلَع« :4گزينه » َك

ند كه مفعول نم

گزين )»ة للجنس

ع ابهام و تكميل
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مرح(علوم انساني 

وفايي غير ازد با
نشين دترين هم

گزينه »ف واحد

نادرست »حذوف

مبنـي«ـ   »الثـي

متردِّد و«: 3ه 

َكشـرِ ال نُ  ـ َنعُبـدَ 

فعل الزم هستن 

الّنافية«: ص( 

براي رفع »لکـنّ 

  ».كند

زدهم؛ ادبيات و ع

براي خود/ كردم 
بهت و/ زپا است 

الثي بزيادة حرف

فاعله مح«: 4 »

ل ِمن مجـرد ثال

  )»َکثَرةِ «( 

گزينه»  و أحياء

أّال َن« :3گزينه  

»ينتبه«: 4زينه 

  ».آيند نمي ه

»الّنافية«: 2نه 

ل«: 3گزينه . ده

ك طلق و كامل مي

سنجش دواز

ا كتابها عوض ك
نيا زين اسب تيز

مزيد ثال«: 2نه 

»اسمّيةجملة « 

اسم مفعول«: 3 

»ِکثَرةِ « ـ )»توا

موتی«: 2زينه 

»تتسـاقط + کاً 

گز» الينقطع«: 

فعلّيه سر جمله 

گزين )»الّنافية« 

ي غير ممكن آمد
  .مده

جنس نفي مط »

    
 

كه دوستان را با
رين مكان در دن

  فارسي
  فارسي  

 .رست است
  :ها ينه

گزين» للمخاطب
 .رست است

  :ها ينه
:2گزينه  »متعدٍّ 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مضاف

 .رست است

الُتميت«: ص( 
 .رست است

  :ها ينه
گز» قول و فعل
 .رست است

  :ها ينه
أسماک+  تصّدق

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه » َيخُرجُ 
 .رست است

بر شّبهة بالفعل
 .رست است

  :ها ينه
:ص(» لّناهية

 .رست است
  :ها ينه
براي امري» ليت

 جمله بعدش آم
 .رست است

»ال نفی« فقط 

www.sanjeshse

من آنم ك) 1
ترارزشبا) 2
شعر به ف) 3
شعر به ف) 4

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
  .هستند

در 1گزينه  .4
»ال َتميُتوا«

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ق«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ت« :2گزينه 

  .شوند مي
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
َي«: 2گزينه 

در 3گزينه  .4
حروف مش«

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 1گزينه 

براي تأكيد
در 3گزينه  .5

دقت شود«
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@sanjesheduc

يننده نيـاز  

 االبصار و 
  . دارد

فقـط يـك   

جـام ندهـد    
راي مـن از     

 و پـذيرش      

ـار و نيـات      

يـن حـال   
ـه صـاحب    

نها بـدانيم  
چيز اسـت  

وبيت است 

ationgroup

هان بايد به آفري

ال تدركه﴿ ريفه 
 است مطابقت

ت كه بگو همانا ف
(  

دهـم انج ر مـي 
گـارا زنـدان بـر

شـگاه خداونـد
  .دارد

ه اعمـال و رفتـا

در ا. ـات دهنـد    
كننـد و عليـ ـي 

  .است

سان را از خود آن
 پروردگار همه چ

 از توحيد در ربو

1399(  

وجودات اين جه

ده را ـ با آية شر
 او لطيف و آگاه

  .مطابقت دارد

رت قرآني است
)لصانه براي خدا

چه را به او دستو
پروردگ ﴾... الي 

ي آوردن بـه پيش
ن با اخالص را ند

باشـد و اينكـه ي

را از مهلكـه نجـ
 سخن گفتن مـ

  
حله اول قيامت ا

  .ميرند ي

ردن حاجات انس
 در حالي كه او

ه باشد انحراف

23/08/9 دومحلة 

پرسند چرا مو مي

مرنجان دو بينند
يابد و  را در مي

م» ...ال رأيت اهللا

سالتشان اين عبا
قيام خال(نهايي 

گفت اگر آنچ مي
ب السجن احب

ن نيازمنـد روي
ب دادن مؤمنان

ها مي سانهمه ان

 تا شايد خـود ر
خداوند شروع به

:ن صورت است
رين قسمت مرح

خواسته است مي

ي دين در برآور
دگاري را بطلبم

هان نقش داشته
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مرح(علوم انساني 

مشود كه  ح مي 
 

نبيني م/ نده را 
ست كه ديدگان

ما رأيت شيئاً اال«

در دوران رس) ص
و به دو و يا به تن

كه مهديد زليخا 
قال رب﴿: رمايـد 

هاي شيطا سوسه
 كه توانايي فريب

ضوع زنده شدن ه
  .ق عالم است

خورند دروغ مي
ح آنها به اذن خ

ل درستش به اين
آخرشوند  ل مي
  .است

نها كه خداوند خ

يامبر اكرم و اول
يا جز خدا پرورد

ستقل در امور جه
  .ت خدا باشد

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

علل، زماني مطرح
 .ز نداشته باشد

بينندگان آفرينن
يابند و اوس  نمي

« حديث علوي 

ص( پيامبر اكرم 
دا قيام كنيد دو

در برابر تهد) ع( 
فر خواهد بود مي

  . است

يري در برابر وس
قرار كرده است

وند دربارة موضو
ها از حقايق پرده

قيامت سوگند د
 و اعضا و جوارح

ف و ب و د شكل
مت به هم متصل
دن نامة اعمال ا
ها و زمين جز آن

ده به توانايي پيام
بگو آيا ﴾ ...ي ربا

طور مس تواند به
 در طول مالكيت

 دين

سنجش دواز

بطال تسلسل عل
ده به خالق نياز

به ب: دهم ـ بيت 
ها او را در چشم

با» ...و صفا ديد

ده اهداف چكي 
ن اينكه براي خد

 حضرت يوسف
از خوارشدگان خ

تر وانند محبوب

ناپذيـ نفوذ  48 
و شيطان خود ا

 در پيشگاه خدا
ارة كنار رفتن پ

دكاران در روز ق
زندخاموشي مي

هم ـ عبارات الف
مه وسعت و عظم

ها بعد از داد سان
ه مه اهل آسمان

ـ اگر عقيد  20 
قل اغيراهللا ابغي﴿

ـ اينكه انسان بت
 قبول است كه

    
 

 .رست است
ال دوازدهم ـ اب
 اما خود آفرينند

 .رست است
سال دوازد 13و 

يعني چ ﴾ارالبص
 .رست است

كه معرفت نور و
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ي شما دارم و آن

 .رست است
ـ  46هم صفحه 

ي خواهد شد و ا
خو  سوي آن مي
 .رست است

و 49هم صفحه 
هاي اوست و مان

 .رست است
ـ حضور  74ص 

شود دربا كار مي
 .رست است

ـ بد  75ـ صفحه  
هر خدهان آنها م

  .دهند ت مي
 .رست است

ـ سال ده 73و 
درياها با آن همه
 اعضاي بدن انس
ه اول قيامت هم

 .رست است
و 23هم صفحه 

﴿با آية ) ربوبيت
  .گيرد ر مي

 .رست است
ـ  21هم صفحه 

سان در صورتي

www.sanjeshse

    
 

در 1گزينه  .5
سا 8صفحه 

داشته باشد
در 2گزينه  .5

و 14صفحه 
هو يدرك اال

در 3گزينه  .5
دلي ك«بيت 

در 4گزينه  .5
س 43صفحه 

موعظه براي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
حتماً زنداني
آنچه مرا به

در 2گزينه  .5
سال دوازده
خالصانه فرم

در 1گزينه  .5
سال دهم ص

ها آشك انسان
در 4گزينه  .5

سال دهم ـ
خداوند بر د
خود شهادت

در 3گزينه  .5
و 74صفحه 

اينكه د) الف
شهادت) ب
در مرحله) د

در 2گزينه  .6
سال دوازده

شرك در ر(
در تضاد قرار

در 1گزينه  .6
سال دوازده

و مالكيت انس

erv.ir
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@sanjesheduc

ـه توحيـد   

 را معبـود   

 ﴾ الـي اهللا  

گي آينـده      
يزند سپس 
مين گونـه  

ت به انكـار  
سـيار بعيـد      

يد بـا آيـة   

ــ   ﴾جعـون  

و )  اعمـال 
ـه دنيـا را       
هـا بـرزخ و   

  .زخ است

ationgroup

غيير و تصرف كـ

واي نفس خـود
  .كند ي

اس انتم الفقـراء

 قطعـي از زنـدگ
ستد تا ابر را انگي
ن قيامت نيز هم

اي دست شود عده
 آن را امـري بس

  .آن نيست

نماي طرح ميرا م

قـال رب ارج﴿(

ـ  آثار ما تقدم( 
سـت بازگشـت بـ
و پيش روي آنه

هاي عالم برز گي
 

1399(  

است و حق تغ) 

ي كسي را كه هو
ي ناپايدار پيدا مي

   فردي

يا ايها النا﴿ نياز 

 معـاد بخشـي
فرس  بادها را مي

زنده شدن. يديم

ش  كه سبب مي
ـنجند و چـون آ
يرممكن بودن آ

مالي الزم است ر

( مرا بازگردانيد 

نمايد مطرح مي
دكاران درخواس

گويد و كه او مي

گهي از موارد ويژ
 .باشد  دنيا مي

23/08/9 دومحلة 

)تدبير و پرورش

  .ت است

آيا ديدي ﴾هواه
آرام و شخصيتي

وحيد عملي بعد

ك بيشتر فقر و
  .شود مي ﴾

ندگي است زيرا
خداست كه: يد

ش زندگي بخشي

يكي از داليلي 
سـ ود خـود مـي  

هرگز دليل بر غي

 دفع خطر احتم

گويد پروردگارا

دنيا با برزخ را م
رساند كـه بـد مي

ن سخني است ك

ود شعور و آگاه
ان عالم برزخ و
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مرح(علوم انساني 

ت(يد در ربوبيت 

 توحيد در واليت

ت من اتخذ الهه ه
انسان دروني ناآ

حوادث عالم ـ تو

  تماعي

جب افزايش درك
﴾ ربكم فاعبدوه

سخن گفتن از زن
فرماي كنند، مي ي

 را پس از مرگش

.كند  داللت مي
حدو با قدرت م

ي براي انسان ه

كه قاعده... ي از

گ رسد مي فرا مي
  )ـ علت ﴾حاً

ارتباط بين د ﴾ 
دنيا با برزخ را م

هرگز، اين: رمايد

نسان دربارة وجو
وجود ارتباط ميا

زدهم؛ ادبيات و ع

اليت علت توحي
  . است

ست كه ناشي از

اَرأيت﴿: فرمايد ي
در اين صورت ا 

حكمت بودن ح
   اجتماعي

ملي بعد اجتد ع

خودشناسي موج
ان اهللا ربي و﴿ 

د در حقيقت س
 به معاد نگاه مي
ه آن زمين مرد

ه بر امكان معاد
گ و با عظمتي را

بعيد بودن چيزي

فت طفل جستي
  .د

كي از بدكاران ف
لعلي اعمل صالح﴿

...ألنسان يومئذ
تفاوت بين د ﴾ 

فر  و خداوند مي
  .شوند

ي فرشتگان با انس
 خانواده دربارة و

سنجش دواز

ـ توحيد در و  1
حيد در مالكيت
يد در ربوبيت اس

ـ قرآن مي  34 
) يا هواي نفس

ـ براساس ح 32 
حيد عملي بعد
ضعفان ـ توحيد

ـ افزايش خ  32 
 افزايش بندگي

خن گفتن از معا
ي كه با ناباوري
ي مرده برانيم و

هايي كه ستدالل
نان واقعة بزرگ
ازند حال آنكه ب

به گف: ـ بيت  5
مطابقت دارد ﴾

نگاه كه مرگ يك
﴿(ح انجام دهم 

ينبو ا﴿ـ آيه   63
...حدهم الموت

الح انجام دهند
ش  برانگيخته مي

ـ گفت و گوي 6
رتباط متوفي با

    
 

 .رست است
19و  20هم ص 

ست ناشي از توح
دايت امور توحي
 .رست است

و 33هم صفحه 
ونيرش بت در
 .رست است

و 35هم صفحه 
رقه و تضاد ـ توح
محرومان و مستض

 .رست است
و 10هم صفحه 

ر نتيجه موجب
 .رست است

ـ سخ 51صفحه 
آن درباره كساني
 سوي سرزميني

 .رست است
ـ اس  52ـ صفحه  

ين است كه چن
پرد  انكار آن مي
 .رست است

1و  52 صفحه  
 ... ال اله اال هو
 .رست است

ـ آن  63ـ صفحه  
د كه عمل صالح

 .رست است
3و  64ـ صفحه  

حتي اذا جاء اح﴿
بتوانند عمل صا
ست تا روزي كه
 .رست است

4و  66 صفحه 
طلب مغفرت و ار

www.sanjeshse
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واليت اسدر 
و موضوع هد

در 3گزينه  .6
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پذي(گرفت؟ 
در 4گزينه  .6

سال دوازده
دوري از تفر
حمايت از م

در 1گزينه  .6
سال دوازده

شود و د مي
در 2گزينه  .6

سال دهم ص
ماست و قرآ
آن ابر را به

  .است
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
معاد بزنند ا

يابند به مي
در 4گزينه  .6

سال دهم ـ
اهللا﴿شريفة 

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ

باشد) معلول
در 4ينه گز .7

سال دهم ـ
﴿آيه شريفة 

تا بكنند  مي
اي است فاصله

در 1گزينه  .7
سال دهم ـ
و موضوع طل
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 دور كـرده      

ل و زنجيـر   

ذر سالم را 

ـت نكنيـد   
  .گيريد ي

» سـابگري   

ationgroup

ج و درمانـدگي

حالي كه در غـل

 است و نقش بذ

رفتيد مرا مالمـ
ذشته را پيش مي

  .باشد نش مي

ت طبيعـي و حس

1399(  

 زدوده و از رنـج

شوند و در ح مي

محصول آخرت 

شما نيز مرا پذير
يد همان راه گذ

  .بريم ي مي

هاي آفرينش گفتي

نظامـات«فهـوم  

  .نين نيست

23/08/9 دومحلة 

ـدوه را از آنـان

ي جهنم رانده م

ين براي كشت

و ش فرا خواندمرا 
ا بازگردير به دني

ي نظام جهان پي

  

ست و بيانگر شگ

مف» داونـد اقـرار  

«  

  .د

  

  .است» ند

برده و هرگز چن

   ديني
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مرح(علوم انساني 

ند كه حزن و انـ

روه گروه به سوي

ترين زمي مناسب

 من فقط شما ر
ين است كه اگر

ها و استواري ري

.سازنده استو 

سيژن به بدن اس

 كه ندارد به خد

».مربوطه نيست 

شود ي انسان مي

.نمايند ريف مي

خداون« در برابر 

د موجودات پي ب

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

گوين   سپاس مي

مه دوزخيان گر
  .شوند ي

دل بهترين و م: 

گويد قيامت مي
د به دوزخيان اي

كا ناسي به ريزه

نشين، آموزنده و

ي و رساندن اكس

دل ندارد/ ست 

»تدبير«و » ظم

هاي خدادادي ش

  .سان است

رابطه با خدا، تعر

وضع آن مكتب

توان به وجود يم

  .ست

معارف

سنجش دواز

ل بهشت خدا را

س از پايان محاكم
تنگ افكنده مي

:فرمايند مي) ص

شيطان در روز ق
خ قطعي خداوند

شن يمي و زيست

س گسترده، دلنش

ل گازهاي تنفسي

ه خداوند دل اس

نظ«دات، جدا از 

ها و گرايش بينش

انس» فطري«گي 

ت انسان را در ر

  .ست

مكتب ارزيابي مو

نم» دة مستقيم

اس» دافراموشي

    
 

 .رست است
ـ اهل  83صفحه 

 .رست است
ـ پس  86صفحه 

د در جايگاهي ت
 .رست است

ص(ـ پيامبر اكرم 
  .ها دارد يكي

 .رست است
ـ ش  86ـ صفحه  
ـ پاسخ. مت كنيد

 .رست است
لوم فيزيك و شي

 .رست است
، بس  فاق و انفس
 .رست است

گاه تنفس، تبادل
 .رست است

رينش همه تنبيه
  .گردد ي

 .رست است
 پيدايش موجود

 .رست است
شامل همة بي» ي

 .رست است
عدل بيانگر ويژگ

 .رست است
ي الهي، انسانيت

 .رست است
ين ايدئولوژي اس

 .رست است
ر بررسي يك مك

 .رست است
مشاهد«با روش 

 .رست است
خد«نتيجة » شي

www.sanjeshse
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  .است
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سال دهم ص
اند بسته شده
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هاي در مكتب
در 3گزينه  .5

مبي» هدف«
در 2گزينه  .6
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در 1گزينه  .6

خير ـ تنها ب
در 2گزينه  .6

خودفراموش«
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اند اما  سان

از سـوي  ). 
راي جـاي    
امـا تحـت   

ن مطابقـت      
 و نيـاز بـه    

ationgroup

ها ظاهراً انس رخي

)4و  3هـاي   نه
ت كنيد كـه بـر

ا. دهـد  ـري مـي   

فعـل نيـز بـا آن
مفعولي اسـت 

1399(  

  . نمايد

  

  

 اين است كه، بر

رد گزين(ل داريم 
همچنين دقت). 2

هـا برتـر م لباس

بايـد فپـس  . ت
)كردن يشنهاد

23/08/9 دومحلة 

ناپذير ايجاد يان

  . بسازد

  .باشد  مي

.ل خواهد داشت

.كند  به تن مي

 

بيانگر»  نيست

 

 ساختار مجهول
2رد گزينة (شد 

اس از ميان تما
  .ستفاده كرد

th (كه مفرد است
پي( Suggestل 

10 


مرح(علوم انساني 

مايد و قدرتي پاي

صيت خويش را

وي» جسماني«

را به دنبال» يي

  .ت

را» جانوران«و 

  .شود ميده مي

 .دهد شكيل مي

  .روري است

انسانير از عالم 

 .ها دارند انسان

ت، پس نياز به
در زمان حال باش
را كه به يك لبا

هم اس betterز 

 hese books
read براي فعل

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

ح انسان نفوذ نم

سرنوشت و شخص

«ن، مؤيد حيات 

گوي تناقض«سان 

است» كامالً مادي

و» نباتات«و » ت

نام» بيني جهان«

شخصيت او را تش

  .است» 

ندگي انسان ضر

حيوان را خبر/  

حيات جسماني ا

  .ست

مفعولي است) دن
sh جمله بايد د
باشد چر مي) ين

توان از  باشد مي

read  نه(است
 ingين، نقش

2.(  

سنجش دواز

در تار و پود، روح

تواند س مي» تيار

واني وجود انسان

ونه تجليل از انس

ك«از انسان » ي

جمادات« لباس 

« جهان هستي 

ه جنبة اصيل ش

»خودآشنايي« 

زن» بعد طبيعي«

مزمة مرغ سحر
  ....خبرند

سان، ريشه در ح

او اس» روح«ان 

inv )دعوت كرد
houldل كمكي 

بهتري( bestخ س
لباس داشته 2 

 dingاين جمله
همچني). 4و  2 

و  1هاي  گزينه

    
 

 .رست است
تواند د مي» هبي

 .رست است
اختداشتن «يل 

 .رست است
بوط به بعد حيو

 .رست است
ي مادي، هر گو

 .رست است
الحادي«هاي  تب

 .رست است
ني مادي انسان
 .رست است

مكتب نسبت به
 .رست است

است كهانسان  
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است

«ي حفظ بقاي 
 .رست است

گان را خبر از زم
خ عالم انساني بي
 .رست است

الت حيواني انس
 .رست است

جنبة حياتي انسا

 .رست است
viteبراي فعل  

به وجود فعل جه
ترين پاس منطقي

صي كه فرد تنها
 .رست است

كه فاعل اصلي ا
هاي رد گزينه( 

رد گ(هول داريم 

www.sanjeshse
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خفتگ«بيت 

در معنا از ع
در 4گزينه  .7

غرايز و تمايال
در 1گزينه  .7

ترين ج عالي
 

 
در 1گزينه  .7

youنقش 
جتوديگر، با 

خالي دوم، م
شرايط خاص

در 3گزينه  .7
دقت كنيد ك
داشته باشد
ساختار مجه
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ي داريم نه 
ه سـاختار      

ـراي فعـل   

  .ند

  .اند شده

ي در مـورد   

  .زند

ك دكتـر در    

ق مـذهبي      

كـرد   ق مـي     

 ديگـر، بـا    

ationgroup

ز به صفت برتري
سـت و نيـاز بـه

بـ carن، نقش 
  

كن رستي كار مي
  ترام

 جوان تقسيم ش

هـايي  نصـيحت     

  مه

ساز خوشمزه مي
  اظت

  .دكن ي
  د كردن

وشـبختانه يـك

  جاي

عتقـادات عميـق

  ي

ز ديگـر تحقيـق

  طور تصادفي 

از سـوي). 3و  

1399(  

در نتيجه نياز. ت
مفعـولي ا) ردن  

همچنين). 4و  1
).3و  1هاي  نه

كه ماشين به در
احت) 4 

هاي  براي زوج
  ش يافتن
   كردن

 داد تـا بـه مـا

برنا) 4 

 يك نوشيدني خ
حفا) 4 

ه كسي اشاره مي
نابو) 4 

خو.  گريـه كـرد   

به ج) 4 

 امـا ماننـد او اع

ملي) 4 

ت بـر روي چيـز

به ط) 4 

1هـاي   د گزينه
  

23/08/9 دومحلة 

شنهاد شده است
o )پيشـنهاد كـر

هاي  رد گزينه(
رد گزين(ل داريم 

بررسي كنيم ك ،
 ، مثال

هاي كوچك مان
فزايشش دادن، ا

ي كردن، دنبال

ش را اختصـاص

 ت

د اما با همديگر
 ش

د كه دارد به چه
 ه كردن

گ ي بلنـد از درد

 

ش را با او گذراند

 لبانه

كه داشت ي وقت

 

رد(جهول داريم 
).2رد گزينة ( 
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مرح(علوم انساني 

شت به او كار پي
offerراي فعل 

(ستفاده كنيم  ا
 ساختار مجهول

قبل از استفاده 
مورد،) 3 

 بزرگ به آپارتم
افزايش) 2 
پيروي) 4 

از برنامة شلوغش

كيفيت) 3 

آيند ب عجيب مي
آموزش) 3 

دانستند همه مي
اشاره) 3 

شكست با صداي

زنده) 3 

اش تمام كودكي

داوطل) 3 

 به طور اتفاقي

بويژه) 3 

ز به ساختار مج
ه استفاده كنيم

زدهم؛ ادبيات و ع

صحبت كرده است
بر heگر، نقش 

شكل سادة فعل
شد، پس نياز به

تادر مهم است 
 س، عاطفه

هاي قديمي خانه

 مقداري زمان ا

نظر يك تركيب

نام نبرد، اما ه ي
 كردن

فتاد و دستش ش
  .دهد

 ي بلند

گ شد و تقريباً ت

 ي

 فلمينگ دارو را

 ر مكرر

عولي است و نيا
ان گذشته ساده

سنجش دواز

تر انگليسي ص ن
از سوي ديگ). 4 

  ).4و  3ي 

as … بايد از ش
واند مفعولي باش

دهد چقد ان مي
احساس) 2 

رش، برخي از خ
  
  

ف سخاوتمندانه
.  

 توجه) 2 

قال، و خامه به ن
 الهام) 2 

كسيكه او از هيچ
مكث ك) 2 

ها ا تي كه از پله
زشكي را ارائه د

صدايبا ) 2 

پدربزرگش بزرگ

معمولي) 2 

انيم ست كه بد

به طور) 2  

tak )مفع) بردن
last  بايد از زما

    
 

 .رست است
ز ساير افراد روان

و 1هاي   گزينه
هاي رد گزينه(يم 

 .رست است
as …ساوي بين 

تو تنها مي) يدن
 .رست است

اين مثال نشا: ه
 ت، ذات

 .رست است
براساس گزار: ه

  كردن
 ه كردن

 .رست است
محقق معروف: له

.ل مشكل بدهد

 .رست است
موز، آب پرتق: ه
 

 .رست است
رغم اينك علي: ه

 ن، عفو كردن
 .رست است

پسر بچه وقت: ه
هاي پز تا مراقبت
 ز كشور

 .رست است
سارا توسط پ: ه

 ي
 .رست است

واقعاً جالب اس: ه
  

ش و خونسردي
 .رست است

 I  براي فعلke
weekد زمان 

www.sanjeshse
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زاچون علي 

رد(تساوي 
مجهول داري

در 2گزينه  .7
در صفت تس

steal )دزد
در 3گزينه  .8

ترجمة جمله
طبيعت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمله

تقسيم) 1  
مضايقه) 3  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمله
چگونگي حل

 الگو) 1  
در 1گزينه  .8

مة جملهترج
تركيب) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمله

بخشيد) 1  
در 2گزينه  .8

ترجمة جمله
اطراف بود ت

خارج از) 1  
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
  .ندارد

مذهبي) 1  
در 4گزينه  .8

ترجمة جمله
.كشف كرد

با آرامش) 1  
در 4گزينه  .8

نقش ضمير
توجه به قيد
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از سوي ). 4

ه توصـيف      

  .ن است

ationgroup

  فظه

4و  1هاي  زينه
  ).2گزينة 

  هان

  صيف

ه بهتـرين وجـه

--  

ترين نزديك ---

1399(  

حاف) 4 

رد گز(لوم داريم 
رد گ(تفاده كرد 

ناگه) 4 

توص) 4 

ه شده اسـت بـه

----------اد 

--- معنايي به 

  

23/08/9 دومحلة 

 ت

ر معلوز به ساختا
ن حال ساده است

 

 

استفاده 1گراف 

د، به احتمال زيا

  دارد؟ ره

  .دهيم 

لحاظ است، از 

.سته آن نيستند

12 


مرح(علوم انساني 

قدرت) 3 

 است، پس نياز
توان از زمان مي

جمع) 3 

درك) 3 

كه كه در پاراگ ن

  .ست دارند

و خاص نيستند

ه چه چيزي اشار

ريم، اهميت مي

خط كشيده شده

دهند كه شايست ن

  .كند مي

  .ست

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

 ، تب]دن

فاعلي) ه كردن
ته ساير افعال نم

 ن

 توليد

gold" را آنچنان

ها را بيشتر دوس

 منحصر به فرد

كشيده شده، به

--  
گذار  احترام مي

زير آن خط 2اف 

  ست؟
 زماني كه نشان

ادامه پيدا م ---
  هب ديگر

ي و غير صفر اس

سنجش دواز

بد[دما ) 2 

 spare )مضايقه
له و شكل گذشت

ميانگين) 2 

تنسل، ) 2 

  چيست؟
  .ي كنيد

den child"ي 

د والدينشان آنه

ساس كنند كه
  

خط ك 3راگراف 
   هر كودك

------------
ساني كه به آنها

كه در پاراگر  “
  »عاني

رد زير درست اس
دانيد تا ترام مي

---------ورد 
ام در برخي مذا

توان غير طبيعي
    

 

 .رست است
  روند

 .رست است
 he براي فعل

جه به زمان جمل
 .رست است

  منظم
 .رست است

 ي، درك و فهم
 .رست است

ان براي متن چي
كودكان خودداري

 .رست است
 موارد زير معناي

رسد مي نظره به 
 .رست است

اگر كودكان احس
.شوندنگران مي

 .رست است
زير آن در پاركه 

 به نكات مثبت
 .رست است

-وان فهميد كه 
 و احساسات كس

 .رست است
interpretatio

m  مع«به معناي
 .رست است

يك از موار كدام
ن را شايسته احت

 .رست است
ًال با بحثي در مو
شان دادن احترا

 .رست است

داراي ت xو  
www.sanjeshse

در 2گزينه  .8
فرايند،) 1  

در 3گزينه  .9
نقش ضمير
ديگر، با توج

در 1گزينه  .9
مرتب،) 1  

در 1گزينه  .9
قدرداني) 1  

در 3گزينه  .9
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−
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+
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x x
x
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چون اعدادي ه 

x )−1
بعد از ساده ك 3
x است.  

y xy)(x+2 2

y xy)(+ +2

y) (x y+ −2 3
y)(x− +3 3

x y) (x+ =

,− 13 2
3

y
) (y

− +
− +2
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زدهم؛ ادبيات و ع
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+ − −
−
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3در گزينه . تيم
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x است.  
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= −
+

1 2
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+
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3
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را نداشت y2ن 
x را نداريم چو
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x y xy+ +2 2
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{A (= 3  

دانش فني 
اهم كـرده      

د انتخـاب    

ء اسـتفاده   
همه براي  

 بلندمـدت          

و كمتـرين  
نـافع آن از    
 تشـخيص      

هيچگـاه  ) 

يـد كـه او    

ationgroup

5

, ),( , ) ,3 6 5 5

ز محدود بودن د
 بـراي بشـر فـرا

 در نتيجـه بايـد

ي سـوءي مشـتر  
…كند، و   مي

زيـاد، دائمـي و

يشترين منافع و
م و چنانچـه منـ
مكـن اسـت در
)ينـه ـــ فايـده   

فرامـوش نكني. ت   

1399(  

  .است

  :باشد، داريم
n(S) n−  
n(A B  

n(S)  
  

( , ) , ( , )5 6 6 3

و نيز اين ذخاير 
ي بيشـتري را

  . همراه باشد

شه داشته باشد؛

اطالعـي ا از بـي 
را خرج دنيايش
ت را بـا منـافع ز

بي خابي به دنبال
دهـيم ه قرار مي

ته چـه بسـا مم
هز(» ش انتخاب

نخواهـد داشـت

23/08/9 دومحلة 

−ها  =3 2 ا 1

تبال و واليبال ب
n(A B) =
B) n(A− 

(= + −2 21

) ,( , ) ,( ,6 5 6 6

ودن بسياري از
هاي محدوديت ه،

الت بين نسلي

همزمان و هميش

يا كم فروشي، و
كه آخرت خود ر
 و كوتـاه مـدت

خود در هر انتخ
توجه آن را مورد

البت. كنيم ظر مي
روش«ا در مورد 

آن سـال ن ـر در  
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  . شود

كه و تفاضل آنه

ت در كالس فو
2
B) ,n(=13

)− =13 27

),( , ) , ( ,6 11 1 2

يل ناشناخته بو
ع در قرن گذشته

عدنها و رعايت 

خواهد ه ه را مي

اي كه ك فروشنده
فردي ك زميني،

ي كـم، مـوقتي
  .ند

طرت و سرشت خ
هاي آ ع و هزينه
صرفنظ ت از آن

داشته باشيم، اما

 فرنگـي را ديگـر

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

انتخاب 4و  5 

سك 2تاس و  3س 

د تصادفي شركت

(A B) = 2

) ,( , ) ,( ,2 1 3 2

B برداريم. 

ة زمين ــ به دلي
 بيرويه از منابع

از آ ظ و صيانت

همه آنچه تواند ي

كاهد، ف خود مي
هاي زير ل و آب

زنند؛ اما منفعتي
ان رفتار نكرده» ي

 كه به حكم فط
هر انتخابي منافع
در غير اين صورت

نادرستي د خاب

ع كاشتن توت

سنجش دواز

و 6و  7و  8و  

=864 پس 3

A  وB پيشامد

21

 }) ,( , )1 2 2

A  را ازC

ةن بودن در كر
 بر اين استفاده

نابع بايد با حفظ

هايش، نمي ديت

يفيت محصول خ
 بيرويه از جنگل

ز ميها دست  ب
عقالني«ت ديگر 

ي آفريده است
بارت ديگر در ه

كنيم و د ب مي
تباه كرده، و انتخ

شتن گندم، منافع

    
 

 .رست است
9عضو از بين  2

 .رست است

× =3 5 32 6
 .رست است

Aاي و  ي نمونه

 .استرست 

 .رست است
Bنها ناحيه 

 .رست است
ي با وجود فراوا

عالوه. دود است
ين استفاده از من

 .رست است
 به دليل محدود

اي كه از كي ننده
ريب و برداشت
ت، به اين انتخا

تعبار اند؛ به رده
 .رست است

ا ها را به گونه ن
رر هستند؛ به عب

شتر باشد، انتخاب
ها اشتب  و هزينه

 .كنيم
 .رست است

ل با انتخاب كاش
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سـت داده    
كـه برخـي   

ر پرداخـت   
؛ چـرا كـه     
قتصاددانان 

  .دانند ت مي

و نيازهـاي  
ايـن  . كنـد 

ن مصـارف   

ـاي الهـي   

هاي افـراد  
 اعتقـادات    

=   درآمد %
  نه مستقيم
  د اقتصادي

ش قيمتي 

 بـه انـدازه   

  .د

ننـدگان و  
ري قيمـت   

 طبيعـي و      

ationgroup

ـدار منـافع از د
گويند ك مي» ت

اي در ظـاهر نـه 
ي كـرده اسـت؛

اق.  محاسبه كرد
هاي فرصت زينه

و) ختلـف دارنـد  
ك را مديريت مـي 

امكـان«و » ـابع  

هـ عمل به آمـوزه 

تباطات و پيونده
دانـد كـه ي مـي 

  

×%2 2  
= ×8 هزين 12
= 68  سود

گوييم كشش حاً مي

D = − 6 و

ر به فرد هستند

كن  يك از عرضـه 
گيـر ي در شـكل    

  .ي است
وانير بـه دليـل

1399(  

مقـد. كـرد  ب مي
هزينه فرصت«هم 

هزين مل توليـد 
اي ر واقـع هزينـه  

ل را بدون اينها م
ي مستقيم و هز

مخ ارد اسـتفاده   
 جمعي انسان ر

كميـابي منـ» «

در گروي ع) وي

ند و به همه ارت
معاش را خطري

.رود ه شمار نمي

× +5     
×2 2

−25

كه اصطالحا ست

( / ) + 8 31
P شود مي.  

ضاكننده، منحصر

هر ي ضور و رفتار
فين بـه تنهـايي

رقابتي ي معموالً
شـركت تـو  مـا 

23/08/9 دومحلة 

د يكي را انتخاب
اين هزينه مهم ه

 كند به اين عوا
نپرداخته در اي
توان هزينه كل ي

هاي  شامل هزينه

كـه مـوا(ميـاب  
فردي وتارهاي 

دود بودن نيازها

نيازهاي مادي و

كن دا محدود نمي
سترس نبودن م

شود، كاال به مي

+ ×%8 2  
+ ×12 5  

−52

اس زيادر قيمت 

8مقدار تقاضـا  
1=/مت تا  5

، خريدار يا تقاض

ياد است كه حض
يچ يك از طـرف

ي چون ماكاروني
در كشور. ذيرند

15 
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از فهرست خو د
اقتصاددانان به. ت

و يا خودش كار
ا  به ظاهر هزينه
ند؛ بنابراين نمي

هاي توليد را نه

عوامل توليد كم
ها، رفت ن انتخاب
نامحد«: است از

كالت و نتي مش

با خد رابطه فرد
در دساسالم . زند

خريد و فروش نم

×3   
= 25   

− ×%2 252 

.  

كننده در برابر ف

S = 2  و م
عث افزايش قيم

ت انحصار خريد،

ران به قدري زي
هي ود و در عمل،

بازار محصوالتي 
پذ حصاري قيمت

زدهم؛ ادبيات و ع

د و به ناچار بايد
است) گندم(ول 
  .ند

د داشته باشد و
 يا تراكتور خود
كن كسب درآمد

نامند و هزين مي 

ه بين منابع و ع
و با ارائه بهترين 

ست كه عبارت ا

حت(كالت انسان 

دت را صرفاً به ر
ز نگ عبادت مي

در بازار خ ي كه

= 68   
52     

= 3

.باشد ه افقي مي

العمل مصرف كس
  .گوييم مي

( / ) −8 4 
جود دارد كه باع

 زياد و در حالت

ندگان و خريدار
وچك خواهد بو

  .نيستند
.نامند مي» ابتي

اران در بازار انح

سنجش دواز

و را انتخاب كند
گزينه او نتخاب

كنن ده لحاظ نمي
غازه يا ابزار توليد
نده براي زمين

ي اجاره دهد و ك
»تفرص هزينه«

اب است و رابطه
.دكن ررسي مي

سه نكتة مهم اس

رفع همه مشك 

ين است كه عباد
رن هم) قتصادي

ت بنابراين اشيايي

   

3776 

س منحني عرضه

باشد، يعني عك م
م لوكس كاالي 

دار عرضه برابر 
د مازاد تقاضا وج

وشندگان خيلي

تعداد فروشنگاه 
ل بازار بسيار كو

ن» گذار قيمت« 
بازار رقا«صطالح 

است و خريدا» 

    
 

 همزمان هر دو
هزينه فرصت ان 
هزينه ــ فايد ت

نده، خودش مغ
چند توليدكنن ر

 آنها را به ديگري
«غيرمستقيم را 
 .رست است

تصاد، علم انتخا
شر را مطالعه و بر

ة سقاً در برگيرند
  »ع

كند كه كيد مي

 .رست است
ي مهم اسالم اين
ز جمله روابط ا

  .كند مي ديد
 .رست است

اقتصادي است ي
 .رست است


 .رست است

 ثابت است، پس
 .رست است
كمنحني تقاضا 

ست كه به آن،
 .رست است
P /= 8 مقد

−27 واحد 12
 .رست است

قابت فروش، فرو
 .رست است

ر هر محصول، گ
گان به نسبت كل
 به عبارت ديگر

به اصت بازار را 
گذار قيمت«گر، 
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توانست نمي
گزينه دوم،

در محاسبات
اگر توليدكنن

هر. كند ينم
توانست مي

اين هزينه غ
در 2گزينه  .12

علم اقت) الف
نامحدود بش
تعريف دقيق
متعدد منابع

قرآن تأك) ب
  .است

در 2گزينه  .12
هاي از ويژگي

ا(با يكديگر 
انسان را تهد
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اگر شيب من
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= 2 15
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تأثيرگذار و
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erv.ir

20

21

22

23

24

25

26

27

28



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

تـر از   ـايين    

. ريك نشود
 در توليـد   
 ـر سـرمايه  

  .ست

 ويژگـي ) 

آن  ـمندان 

را در زمـرة  

 ايـن . انـد 

 ن موضوع

 رداختند و
 ايـن  در ه 

آن  از را عر 

 هيم ذهني
  كارگيري

ationgroup

ي، بـاالتر يـا پـ

 سود و زيان شر
الحسـنه  قـرض 

ديگـ  به عبارت
ر اسالم حرام اس

ج الـف، ث، (ي  
.  

دانشـ :طبـري  ر 

ر آنهـا  معموالً ه

 اخالقـي  و مـي 

اين در كمال و م

كهن پر اسلوب 
و انديشـه تخيل 

شـع زبـان  سـتند  

مفاه و داشتند ر
و به گوناگون ت

1399(  

  

ت قيمت تعـادلي

مزد بگيرد و در
صورت لي يا به

شود؛ شريك مي
در شود و ربا مي

هـاي بيـت  سـت و 
ها مطرح استن

تفسـير ترجمـة 

كه كوچكي هاي

تعليم اشعار ماندة

تما قصيدة كه ي

از پيروي به ت
و زبان اما ادند

فقـط توانسـ و د

نظر بيروني عيت
تشبيهات لپذير،

23/08/9 دومحلة 

.روند مار مي ش

حالت 3 كدام از 

دستم تواند  مي
حب سرمايه مال
در سود و زيان ش
كه ربا محسوب م

اس عراقي و ساني
نآ استبداد در و

ت(، )بديع خان ن

ه رساله حتّي .ت
. 

بازما دارند، ارتي

كسي اما گرديد؛
 
ادبيا بر حاكم ت

د قرار توجه ورد

نشدند فارسي عر
 .بخشند ت
واقعي به بيشتر ،)
د هاي استعاره ،

16 
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به ش كاالي خود

مت در بازار هر

شود و هم» ليد
ده است؛ اما صا
نوان صاحبكار د
ره بگيرد؛ چرا ك

خراس سبك اي
و ستم و ظلم با 

حسن ميرزا :ستان

است زردشتي ني
رنگ ديني دارند

پا اصل دو هر ه

گ معمول چهارم
.داد ادامه را او 
رخوت و سستي 
عراقي  را مو و ي

شع در توجهي ل
نجات آمده بود، 
)پنجم قرن اول 

تازه، هاي تركيب

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

صارگر در فروش

ذاري دولت، قيم

صاحب تول«واند 
شد ب به وي داده

برد و يا به عن مي
اجار) تراكتور(ي 

ها شنيده و تكرار
مبارزه وطن، ن

باس داستان(، )ي

ديني آثار بيشتر 
ر» زريران دگار

كه» دگار زريران
 .دارند جاي
چ قرن آغاز از سي

شيوة» رخسرو
و جامعه هنگي

خراساني سبك 

قابل تكامل و ي
به وجود شعر ر
نيمة و چهارم ن
تر آوردن .رفت ي
 .است دوره ن

 علوم

سنجش دواز

اليل قانوني انحص

گذ ي مثل قيمت
  .د

تو نساني هم مي
سان، دو انتخاب

و اجتماعي مي ي
 سرمايه فيزيكي

و بازگشت سبك
چون موضوعاتي 

خسروي ميرزا ر

شده، تأليف وي
يا«آورند، مانند 

ياد«و » سوريك
ج منثور رزهاي

پارسي شعر در ت
ناصر«د و سپس 

فره فقر سبب به
فكري و ادبي و
 

 .است ست
 .است ست
نوآوري باعث وره

در هندي سبك 
قرن منظور(وره 

نمي فراتر خالقي
اين شعر ديگر ي

    
 

 خودرويي به دال
 .رست است

جود عوامل بيروني
تواند باشد ي مي

 .رست است
عوامل ان سالمي

دليل اهميت انس
كند و اجر الهي ي
تواند مانند نمي 

 .رست است
 :ها نه
س ويژگي )ت پ،
و است بيداري 

 .رست است
 :ها نه

محمدباقر :طغري

 .رست است
 :ها نه
پهلو زبان به كه 

آ ني به شمار مي
آس تدرخ«هاي  ه

اندر ميان در ري
نصيحت و موعظه

بود» يي مروزي
به بازگشت دورة 
و زباني سطوح ر
 .هاست شنيده 

 .رست است
 :ها نه

درس )الف(عبارت 
درس )ب(عبارت 

دو اين شاعران :
اواخر در كه ي
دو اين شاعران :
اخ كلّي تعاليم رو
هاي خصيصه از ف

www.sanjeshse

هاي شركت
در 4گزينه  .12

به شرط وج
قيمت تعادلي

در 3گزينه  .13
در اقتصاد اس
در واقع به د
مشاركت مي

)پول(مالي 
  

  
  

در 1گزينه  .13
گزين بررسي

پ(هاي  بيت
دورة سبك

در 2گزينه  .13
گزين بررسي

ط و شمس(
  )زمان

در 1گزينه  .13
گزين بررسي

آثاري )الف
آثار غير دين

منظومه) ب
شعر قطعات

م آوردن )ث
كسا«سرود 

شاعران )ج
در كه اين با

تكرار سبك
در 1گزينه  .13

گزين بررسي
ع توضيحات
ع توضيحات

):پ(عبارت 
سستي حالت

):ت(عبارت 
قلمر از آنان
توصيف انواع

erv.ir
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 هـزل  و و

پـدر  (» ني 

 و ت رايـج  

) 3(گزينـة   

 كـرد و در   

 مستفعلن«

ن را ماننـد   

فـاعالت   لُ 

 مسـتفعلُ 

ationgroup

هجو طنز، در .ت
. 

 .پرداخت 
آشـتيان تصـامي 

اصـطالحات و ن 

  .ت
  .ت
.  

(− امـا وزن گ −

بنـدي ز تقسيم

« كه به صورت 

تـوان آن ـا نمـي  

مسـتفعل«ـورت    

م«كه به صـورت  

1399(  

داشت بسيار ارت
.نگرفت قرار طه

فارسي ايشنامه
اعت خـان  يوسـف 

زبـا كـاربرد  با ا

ن ناهمسان است
ن ناهمسان است
ن همسان است

  .همسان است

− − − 

نيز» مستَف فعلُ

 ناهمسان است

همسان است امـ

ست كـه بـه صـ

همسان است ك

23/08/9 دومحلة 

مها روان و ساده
مشرو خواه زادي

  .بود» ي

 اصفهاني يب
نما نوشتن به ن

ميرزا ي«  وسيلة

را عصر مسائل و
.  

(− − − از اوزان
(− − از اوزان
(− − از اوزان −

(− از اوزان ناه −

)− − −− 
  
مستف مستفعلُ 
  .د

(− − از اوزان

(− از اوزان ناه −

زان ناهمسان اس

(− از اوزان نا

17 
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س اشعار آفريدن 
آز شاعران رديف

غنايي«و » حي

حبي ميرزا: ترجم
ايران در كه بود ي

به مشروطه هاي

و برد بين از نثر
نوشت سعدي ن

− − −  
− − − − 
− − − 
− − −  

(. اسـت » عـولن 
(− − − .

مستفعلُ«ورت 
كر بندي تقسيم

− − − − 

− − −  

(− − − از اوز

− − − 

زدهم؛ ادبيات و ع

و عاميانه بيرات
ر در نوگرايانه ي

مد«، »حماسي«

مت /موريه جيمز
كسي اولين زي
ها سال در شود ي

ن در را تكلّف ش
گلستان سبك ه

−(» ن −  
 «)− −− 
−(» ن − − 
 )− − − 

فعـ مفاعيـلُ  ـلُ 
− − − 

 هجاها را به صو
ت» مس مستفعلُ

 «)− − −− 
.  
 )− − − 
  

− − −  

 «)− − − −
  .شودمي

سنجش دواز

 .است ست
تعب كارگيري به

هاي انديشه شتن

«دوره،  اين  در

ج اثر »اصفهاي با
تبريز آقا ميرزا ه،

مي محسوب بي
 .د

نگارش سبك يير
به لطيف هاي ثل

لن فع مفاعلن ن
فاعلن مفاعيلُ ت
لن فع فعالتن ن
فع مفتعلن ت«

مفاعيـ مفعـولُ «
−(. است» عل −
توان مي) 4، 2 

م مستفعلُ فعلُ

»فاعلن مفاعيلُ 
شود  تقطيع مي

فع مفتعلن ت«
 .ل تقطيع نمود

−(» مفاعيلن 
  .شود
»فعل مفاعيلُ لُ

بندي م يز تقسيم

    
 

درس) ث(عبارت 
ب در ميرزا ايرج 

داش وجود با .بود
 .رست است

فارسي شعر واع
  .حماسي است
  .مدحي است
  .غنايي است
 .رست است
 .رست است

 :ها نه
باب حاجي ذشت

شاه ناصرالدين ة
اد نشرية كه هار

شد منتشر )صامي
تغي با فراهاني ام

المث ضرب و شعر
 .رست است

  :ها نه
فعالتن مفاعلن«
فاعالت مفعولُ«
فعالتن فاعالتن«
فاعالت مفتعلن«

 .رست است
 :ها نه

«) 4، 2، 1(هاي 
فع مفاعيلُ اعيلُ

،1(هاي  ر گزينه
مستف«ه صورت 

 .رست است
  :ها نه
فاعالت مفعولُ«

نيز» فعل فعلن
فاعالت مفتعلن«

ديگر به دو شكل
مفاعلن مفعولُ«

شو يز تقطيع مي
مفاعيلُ مفعولُ«

ني» ستفعلُ مس

www.sanjeshse

ع توضيحات
):ج(عبارت 
ب دست چيره

در 3گزينه  .13
انو ترين رايج

ح) 1(گزينة 
م) 2(گزينة 
غ) 4(گزينة 

در 2گزينه  .13
در 1گزينه  .13

گزين بررسي
سرگذ«) الف
دورة در) پ
به مجلة) ت

اعتص پروين
مقا قائم )ث

ش به آميخته
در 3گزينه  .13

گزين بررسي
): 1(گزينة 
): 2(  گزينة

): 3(گزينة 
): 4(گزينة 

در 3گزينه  .13
گزين بررسي

ه وزن گزينه
مفا مفعولُ«

در: يادآوري
به) 3(گزينة 

در 2گزينه  .1
گزين بررسي
«) 1(گزينة 
مستف مفاعل
«) 2(گزينة 
هاي د گزينه

«) 3(گزينة 
ني» مستفعلُ

«) 4(گزينة 
مس مستفعلُ

  

erv.ir
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هجـاي   داد 

 د هجـاي  

 تعـداد  و  

 و تعـداد  ت 

  .ست
ن دولختـي  

  
ـه صـورت   

  
 مستفعل«

نيـز  » عـل  

ationgroup

تعـد و تاسـت  ر

تعـدا و تاسـت  

تاسـت چهـار  ه 

تاسـت هشـت  

سان دولختي اس
از اوزان همسان 

  .ست
.است ك لختي

بـ كـه  اسـت  ن 

.است دولختي 
«ت كه به صورت 

  .تي است

علُ مسـتفعلن فع

1399(  

  .است) ي

چهار كوتاه جاي

چهار كوتاه جاي

كوتـاه هجـاي  د

كوتاه هجاي داد

از اوزان همس −)
(− − − − 

اس ناهمسان وزان
تك همسان اوزان 
ناهمسـا اوزان ز

همسان اوزان ز
است ناهمسان ن

ن همسان دولخت

عمستفعلن مفا«

23/08/9 دومحلة 

  .ت
اوزان دوري(ختي 

.  
  
  

هج تعداد كه ت

هج تعداد كه ت

تعداد كه ه است

تعد كه ده است

− − − −  
− − − − − 

(− − او از
(− − − − از

(− − −  از

(− − −  ا
(− − اوزان از

(− − از اوزان

.  
«و به صورت . ت

  .تي است

18 
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ن ناهمسان است
ن همسان دو لخ

  .ان است
  .سان است

  .است »ي
.است» هاد تاج،
.است» سوخ م،
 .است» كرد د،

سروده شده است

سروده شده است

سروده شده −)

(− سروده شد −

− − − −  
−(» تن −−

− − −  
− − − − − 
− − −  

− − −  
− − − 

− − − − 

 ناهمسان است
است ناهمسان ن

ن همسان دولخت

زدهم؛ ادبيات و ع

است و از اوزان» 
است و از اوزان» 

 از اوزان ناهمسا
 و از اوزان ناهمس

راي هوش، چرخ،
ت داد، شنگ، ار،

خا نيست، يش،
شا كرد، ياد، د،

(− − − −  س

(− − − − س

− − − − − 

− − −  

(» فاعلن علن
فاعالت مستفعلن

 «)− −  
−(» لن − −

−−(» ـاعلن 
  .شود طيع مي

−(» ن −  
 «)− −−

  .شود
 «)− − − 

و از اوزان» علن
اوزان از و» اعلن

و از اوزان» التن

سنجش دواز

»فعلن مفاعلن ن
»فاعلن مفتعلن 
است و» فعلن ن
است» فعولن ن

چ«: گزينه اين ة
دا«: گزينه اين ة
بي«: گزينه اين ة
يا«: گزينه اين ة

− − − − − 

− − − − −

− − − − − 

− − − −  

مفاع فاعلن اعلن
م فاعالتن تفعلن

»فعلن مفاعلن ن
فاعل فاعالتن تن

 فـ مفاعيـلُ  الت
نيز تقط» فعل ن
فعالتن مفاعلن ن
فعولن مفاعيلُ لُ
ش نيز تقطيع مي 
»فاعلن مفتعلن 

عالتن مفاعلن فع
فا مفاعيلُ عالت

التن مفاعلن فعال

    
 

 .رست است
  :ها نه
فعالتن مفاعلن«
فاعلن مفتعلن«
مفاعلن فعالتن«

مفاعلن مفعول« 
 .رست است

  :ها نه
كشيدة هجاهاي
كشيدة هجاهاي
كشيدة هجاهاي
كشيدة هجاهاي

 .رست است
  :ها زينه

−−(در وزن ) 
  .ت
−−(در وزن ) 
  .تاست 
−−(در وزن ) 
  .تاست ده 

(در وزن ) 
  .تاست هشت 

 .رست است
  :ها زينه

مفا«وزن بيت ) 
مست«وزن بيت  

فعالتن مفاعلن« 
فاعالت فاعالتن« 

فـاعال مفعـولُ «) 
مستفعلن مفاعل 

فعالتن مفاعلن«
مفاعيلُ مفعولُ«

»مستف ستفعلُ
فاعلن مفتعلن«

 .رست است
مفاعلن فع«سؤال 
فاع مفعولُ«) لف

  .شود يي مي
مفاعلن فعال«) ب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
گزين بررسي
«) 1(گزينة 
«) 2(گزينة 
«) 3(گزينة 
«) 4(گزينة 

در 4گزينه  .14
گزين بررسي
ه) 1(گزينة 
ه) 2(گزينة 
ه) 3(گزينة 
ه) 4(گزينة 

در 3گزينه  .14
گز بررسي  
)1(گزينة   

تاست ده بلند
)2(گزينة   

دوازده بلند
)3(گزينة   

هجاي بلند
)4 (گزينة   

بلند هجاي
در 3گزينه  .14

گز بررسي  
)الف(بيت   
)ب(بيت    

  .است
)پ(بيت    
)ت(بيت    

)ث(بيـت    
مستفعلن«
«) ج(بيت   
«) چ(بيت   

مس مستفعلُ
«) ح(بيت   

در 1گزينه  .14
وزن بيت سؤ

ال(وزن بيت 
تقطيع هجاي

ب(وزن بيت 

erv.ir
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ع هجـايي  

ع هجـايي    

. ـده اسـت     

 "ور حـالج  

مين عبيـد    
» ـ دوسـت   

ك هسـتند   

دشـاهي و   

 رمـز و راز     

ationgroup

نيز تقطيع» عيلن

نيـز تقطيـع» ف   

فظ تضـمين شـ

منصـو"شـدن  ه  

بيـت دوم تضـم
دسـت ـ«. سـت  

مشـترك) بيشتر

افتـادن پا: "ست

 نشـدني بـودن

1399(  

مفاع مفاعلن علُ

ُ فـاعالت مسـتَف

ه در شـعر حـاف
  . دارند

 بـه دار كشـيده

 حدس زد كه ب
كنايـه اس» ودن  

و ب(ر حرف آخر 

الح جنگ خداس

 سؤال بر بيـان
.  

  .ن است

  . سهل است

23/08/9 دومحلة 

  .ي است
عمستف« صورت 

  .ست
  .تي است

مسـتفعلُ«ورت  

ست از سعدي كه
جناس اختالفي

ا يادآور داستان
  . است

توان نخست، مي
قه در گـوش بـو

در» ون ـ جنون 

 دولت نادان سال
 

مانند صورت 3
ه يار جاني است

  .دانند

 

داي جهان آفرين

ها م باشد بيابان
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 همسان دولختي
و به. سان است

 اوزان همسان ا
ن همسان دولخت

به صـو. ن است

رودة معروفي اس
ج» روي ـ روز« 

ناسب دارند زيرا
يح شكل گرفته

در بيت نخ» نايي
حلق«و » داشتن

افسو«.  نيستند

ملك و".  است
 .هاي خدا استه

3يت ب. هان كرد
ان با رسيدن به

د ، ارزشمند مي

 .خميده گشت

و جزا بر خد ست
  ه

  رمان بدهي

وقتي عشقِ حرم 

زدهم؛ ادبيات و ع

و از اوزان» علن
و از اوزان ناهمس 

و از» ن مفاعيلن
و از اوزان» التن

ز اوزان ناهمسان

  )يان

مصراع دوم سر 
.نما است ناقض

با هم تن»  رفتن
ت براساس تلمي

 

سن«ه آمدن نام 
دست در دامان د

ف آخر مشترك
  .ردوجود ندا

معنا تكرار شده
اي مقابله با خو

شود پنه ق را نمي
د رفتن غم هجر

به مقصود نرسد

غم عشق زرد و خ

شكر بر ما است و 
يك جمله        

 چون شاهان فر
  يك جمله    

. /ي به ما برسد

سنجش دواز

علن مفتعلن فاع
»مفاعيلن علن

فاعيلن مفاعيلن
التن فعالت فاعال

و از» علن فعولن

مي(كران و ميان 

.رها كردن است
متن» آنِ واحد در

  .تناسب دارند
بر سر دار«و » 

تناسبات ت شبكة
  .سب دارند

 .تناسب دارند 

با توجه به. شود 
د«. غزنوي است

ستند اما در حرف
  سجع متوازي و

با يك تلفظ و م 
سالحي است برا

 دارند كه عشق
ت چهارم از ياد

شق را حتي اگر ب

از غ امت راستم
  ها

گان بر تو است
                  

زمانه بر ببري، 
                  
 در طلبت رنجي

    
 

مفتعلن فاع«) پ
مفا مفعولُ«) ت

مفاعيلن مف«) ث
فعالت فاعال«) ج
مفعولُ مفاع«) چ

 .رست است
ك -2   بنَهد 

 .رست است
كنايه از ر» ندن

ن و آزاد بودن د
 .رست است
ت» دست، پا، سر

»گفتن راز و رمز
براين در اين بيت

تناس» پا و كفش
»دانه، مرغ، دام
 .رست است

 بيت ديده نمي
غك بيت سنايي 

  .د
 .رست است

هم وزن هس» ل 
 نيستند         

»پادشاهي«ني 
ست فرد نادان، س

 .رست است
اين پيام را 2و  

مفهوم بيت.  دارد
 .رست است

 پيمودن راه عشق
 .رست است
و قاو رخ زردفام 

نهاده             
ِس خاطر بيچارگ
                   
ر تو فرمان حق
                   
ايسته است كه

www.sanjeshse

پ(وزن بيت 
ت(وزن بيت 

  .شود مي
ث(وزن بيت 
ج(وزن بيت 
چ(وزن بيت 

  .شود مي
در 1گزينه  .14

بجهد و -1
در 3گزينه  .14

روي گرداند«
دربند بودن«

در 2گزينه  .14
د«: 1گزينة 
گ«: 2گزينة 

هستند، بنابر
پ«: 3گزينة 
د«: 4گزينة 

در 4گزينه  .14
تلميحي در

زاكاني از يك
جناس دارند

در 2گزينه  .1
مكر ـ جهل«

اما هم وزن
ملك به معن
ثروت نه دس

در 3گزينه  .1
1هاي  بيت

عشق تأكيد
در 2گزينه  .15

هر دو بيت
در 4گزينه  .15

دو: 1گزينة 
             

پاس: 2گزينة 
             

اگر: 3گزينة 
             

شا: 4گزينة 
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را بـا خـود   
  .ه است

ناپـذيري   ن  

نادرسـت  » 

ي در گزينه 

ationgroup

هاي عاشقان ر ن
گويي متهم شده

ت ديگـر درمـان

»م خواهنـد داد  

  .ت هستند

ري هستند ولي

1399(  

، باد صبا جان3 
گ  صبا به بيهوده

مفهوم سه بيت. د

  .ست هستند

 

دشـنام«شـده و   

نادرست»  وختيم

  .ت است

  .تند

ماضي استمرا» 

23/08/9 دومحلة 

؛ اما در گزينة ي
نيز باد 4گزينة 

دارد و هنر اشاره

نادرس» همان«ـ  

 .درست هستند

ترجمـه نش» أن«

آمو« :4گزينه » 

  .رست هستند

نادرست 3 گزينه 

نادرست هست »

  .د

»يأکلها... ريُت 

20 


مرح(علوم انساني 

ييپريشان گو 2 
در گ. كند زي مي

ب از شادماني و

»با هم«: 3ينه 

ناد»  را بياموزيد

« 4گزينه » هيد

»جهاد نفس«ـ  

نادر »َمرافقيّ «: 4

مفهوم»  نيست

»متصل ضمير«

نادرست هستند 

(  

اشتر«: 3گزينه  

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

ست و در گزينة
ق و معشوق باز

ك مغز و متعصب

گزي» هر كس«ـ 

به آن حكمت«

دشنام نده«: 3 

»جهادی«: 3ه 

  )ر

4گزينه  »کانوا«

ش هنگام قدرت

«: 3گزينه  »مة

»متعدٍّ «: 4زينه 

»واِسَعةٍ «: ص

»يعيشون...  

زب

سنجش دواز

 چيني كرده اس
مثبت ميان عاشق

هاي خشك  انسان

ـ» با هم«: 2نه 

«: 4و  3گزينه » 

شده است گزينه

گزينه» كند  مي

هيچ ثروتي بهتر 

«ـ  »ُمرافقيني«

ي بهتر از بخشش

بالّضم مرفوع«: 2

گز »خبر«: 3ه 

ص(» واِسِعةٍ «) »ة 

کان«: 2گزينه  
  . است

    
 

 .رست است
، باد صبا سخن

بود و نقشي م ي
 .رست است

بهرگي برخي ي
  .ست

 .رست است
  : ها ينه

گزينه» نيكوترين
 .رست است

  :ها ينه
»در آن حكمتي
 .رست است

  :ها ينه
ترجمه نش» ألنّ 

 .رست است
  :ها ينه

خالي باتريش را
 .رست است

:ص(» ت بهتري
 .رست است

  :ها ينه
: 3گزينه » کان

 .رست است
هيچ چيزي«مه 

 .رست است
  :ها ينه

2گزينه   »متعدٍّ 
 .رست است

   :ها ينه
گزينه »نصوبم

 .رست است

ِمساحٍة«: ص(
 .رست است

»عرفوا... ليت
ماضي بعيد» عّلم

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
،1در گزينة 

به نزد يار مي
در 1گزينه  .15

به بي 1بيت 
درد عشق اس

  
  

در 4گزينه  .15
رد ساير گزي

ني«: 1گزينه 
در 1گزينه  .15

رد ساير گزي
د«: 2گزينه 

در 2گزينه  .15
رد ساير گزي

أل«: 1گزينه 
  .است

در 1گزينه  .15
رد ساير گزي

با«: 2گزينه 
در 2گزينه  .16

هيچ ثروت«
در 1گزينه  .16

رد ساير گزي
ک«: 2گزينه 

در 3 گزينه .16
مطابق ترجم

در 4گزينه  .16
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .16

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 1گزينه  .16
(» َمساحةٍ «

در 4گزينه  .16
ل«: 1گزينه 

کان تعل« :4
erv.ir
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جمـه فعـل       

نفـي   الـم  

سير  ررسي

 بلنـدي  ي

 دليـل  بـه  

تي شـدن،    
 پيـدا  نيـاز  

 مشـخص  ي 
 شـهرها و   

ationgroup

.  

ا توجـه بـه ترج

اسـ: 2گزينـه  ) 

از نگاه وي بر. د

ها گام اروپايي ي
  .كند

ها افغان. شد ي
  .دهند كيل

نتيجـه صـنعت ر
هـا  دولـت  يـت 

يكـي جنـگ،  ز
 مردم مسـلمان

1399(  

شوند  نوشته مي

هـا بـا اير گزينه

.)شـود  قدم نمـي 

رخان اروپايي بود

نگاري تاريخ ش
ك مي ستايش را 

داخلي هاي شوب
تشك مقتدري يت

در زيـرا  شـد؛  ن 
حماي و  فـراوان 

ا دور ايـن  ـروع  
خواهي كمك د

  .ند

23/08/9 دومحلة 

ها مثل هم يغه

است ولي سا» ب

س بر اسمش مق

گو گرفتن از مور
  .يخي رساند

بينش و روش از ي
كبير امير ريخ،

آش و مرج و هرج 
حاكميت توانستند

جهـان و اروپـا  ر 
، سرمايه مادي

 جمله علـل شـ
فرياد ديگري و ا
بود گرفته قرار 

21 


مرح(علوم انساني 

در بعضي از صي 

للغائـب«صيغه  »

خبر ال نفي جنس
  .گيرد نمي 

  .د

رح شد كه با الگ
ا به قوانيني تاري

آگاهي با. بود ري
صدرالتوا نام به 

بروز و امور گي
نتو كشورداري، ل

اقتصـادي در و ي 
محصوالت، وش

از. شروع گرديد
ها روس جديد ي
ها روس ستم و 

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

»تفاعل«و  »عل

»تفّعل«ضي باب 
  . تند

خ(آيد  جرور نمي
»ال«ي جنس 

دهد  هم ربط مي

خان كرماني مطر
مورخان غربي را

دربار نويسي يخ
آثارش از يكي ر

آشفتگ موجب ن
اصول با آشنايي

اجتمـاعي ـاني، 
فر بازار ارزان، ر

ش روسيه و ايران
ارضي ادعاهاي  و

سلطه تحت تان

سنجش دواز

  )     »وا
تفّعل« و امر باب 

ترجمه فعل ماض
هست» للغائبة« 

بر سر جار و مج
نفي الاسم : 4نه 

ا دو جمله را به

وسط ميرزا آقاخا
يجي رويدادها م

تاري اگرچه لطنه
در او .برداشتر 

صفويان حكومت 
نا و صفوي لمرو

انسـ مناسبات ير
كار نيروي اوليه،

ا هاي جنگ دوم
هدنامه گلستان
طه معاهده گلست

    
 

 .رست است

َتعاَيُشوا«: ص(
 شود كه ماضي

 .رست است

با توجه به تر» 1
صيغه »تفعيل« 

 .رست است
  :ها ينه
نفي جنس ب» ال

گزين. نكره باشد
 .رست است

زيرا )»كأنّ «: ص

 .رست است
  5فحه 

كمت تاريخي تو
طالعه علل و نتاي

 .رست است
  5فحه 

اعتمادالسل خانن
يسي دوره قاجار

 .رست است
 16فحه 
فروپاشي و هان

قلم تمام بر سلط
 .رست است

 30فحه 
تغيي موجب تي

ا مواد به روپايي

 .رست است
  42فحه 

د دور كوتاه، اي 
در عه مرزي ط

 بود كه به واسط
 .رست است

  33فحه 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
» َتعاِيُشوا«

دقّت: توجه
در 1گزينه  .16

«در گزينه 
مضارع باب

در 3گزينه  .16
رد ساير گزي

ال«: 1گزينه 
جنس بايد ن

در 1گزينه  .17
ص(» كإنّ «
   

  
 

در 3گزينه  .17
صف 1درس 

اصطالح حك
حوادث و مط

در 1گزينه  .17
صف 1درس 

محمدحسن
در تاريخ نوي

در 3گزينه  .17
صف 2درس 
اصفه سقوط
تس در ناتواني

در 4گزينه  .17
صف 2درس 
صنعت انقالب

كشورهاي ار
  .كردند

در 3گزينه  .17
صف 3درس 
وقفه از پس

خطو نبودن
روستاهايي

در 4گزينه  .17
صف 3درس 

erv.ir
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 بـراي  ـران 
 ندوسـتان 

 خود تخت
 داشـتن  و

 شـهر  يـن 

ـان دچـار     

 عربـي  به ا
ي مطالعـه  

 بـاقي  آنهـا 

پيـاپي بـه           
تحد شوند 

 مـردم  و ن  
 و مطالـب  

 صـنايع  ـز 

 .يافـت  ش
 مظـاهر  و  

ationgroup

تهـر. شـد  شـيده 
هن از بازگشت ز

پايت را آنجا اشت
و اقتصـادي  و ي 
اي در پـايتختي،  

ـل از مـيالد يونـ

ها نامه خداي از 
منبع اصليچنان 

آ از چيزي و فته

ومري و اكـدي پ
مي با يكديگر مت

مـومي سـرزمين
هاي كهن بوده

تمركـ پـولي،  و ي 
  

  

افزايش روستاها در
هـا ارزش ردهـا، 

1399(  

كش آن دور بـه  ي 
از پس نادر. كرد 

دا قصد او شت؛
مـذهبي نظـامي، 

بـه  تهـران  خاب
  .داد گسترش

8تـا   1  قبـل

كه اي ترجمه ز
 سال پيش همچ

رف بين از آنها ي

رمانروايـان سـو
مان كوچك ايالم

عم تـاريخ  ننـده 
ه و قصه افسانه با

مـالي مؤسسات
.هوايي و ميني

.اهاي آن است

د »شهرگرايي« 
عملكر و رفتـار   

23/08/9 دومحلة 

خنـدقي و بـارو 
آنجا حاكم را ،
دا توجه تهران ه

ن سياسـي،  هـاي 
انتخ با قاجار ان
گ را شهر اين عي

11و از سـال     

ا با استفاده...  و
خان تا دويست

عربي ترجمة و ها

ت ايـران بـود، فر
بب شد تا حاكم

بازگوكن كه روند 
ب آميخته ها، امه

م تمركز شهري، 
ز نقل و حمل ل

 ناحيه به روستا

و شهرها نفوذ ،
زنـدگي، هـاي  ه

22 
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ب او دستور به و 
ميرزا رضاقلي ش،
به نيز زند خان 

كاركرده با هايي
آقامحمدخا. فت

دفاع تأسيسات و

 ضـعيف شـد و

طبري، دينوري
هاي اين مورخ ته
ه نامه خداي لي

و معـدني فـالت
زها سرانجام سب

مي شمار به ني
نا خداي حتواي

  .دارد

جمعيت نبوهي
وسايل انواع با ار

ك كشور يا يك

،)مدرنيزاسيون(
شيوه آن طي كه

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

داد نشان خاصي
پسرش او سبب،
كريم. داد شكيل

بناه به شدن هز
ياف را شهر يك ي

و حكومتي هاي

هاي داخلـي گ
  .اند ناميده كي

ن ايران مانند ط
نوشت. كردند ان
اصل متن. آمد ي

طبيعـي و نـابع 
اين تاخت و تاز 

ساسان دورة خي
مح. هستند ساني

انطباق داريخي 

ان و تمركز: از ند
جوا هم شهرهاي

يت شهرهاي يك

( نوسازي عصر ه
ك است جتماعي

  .يابد مي اج

سنجش دواز

خ توجه آبادي ن
س همين به و ت
تش محل اين در
مجه با تدريج به
ويژگي زنديه رة
بناه و زد سكه د

و جنگ شهرها ت
تاريك عصر را آن

 مورخان مسلما
باستا ايران تاريخ
مي حساب به ان

من نيازمنـد  رين
.كردند كشي مي

  .  كنند

تاريخ هاي نوشته 
ساس حكومت خر

نها با واقعيات تا

ان عبارت الپليس
مادر ش بين  شد

ش نسبت جمعي

به كشورها ورود
اج ــ اقتصادي ي

روا وستانشينان

    
 

اين به صفوي ب
داشت نظامي ميت

د مذهبي علماي
ب تهران ترتيب، 

دو اواخر در في،
خود نام به و كرد

 .رست است
   52فحه 

رقابت دليل به سن
آ مورخان شد كه

 .رست است
   68فحه 

خستين هجري
تا نگارش به دام
باستا ايران اريخ

.  
 .رست است

    76فحه 
النهر بين اقتصاد 

ي ايالمي لشكرك
 ايالم را تأسيس

 .رست است
  68فحه 

ترين مهم از ها 
اواخ تا آفرينش ز

ره ساساني در آن

 .رست است
  14فحه 
مگاال هاي ويژگي

و آمد فراواني و 
 .رست است

  10فحه 
شهرنشيني افزايش

 .رست است
  17فحه 
و و صنعتي والت

روندي هرگرايي،
ر بين و وستاها

www.sanjeshse

تهماسب شاه
اهمي نادرشاه
ع از مجلسي

اين به. كند
كاف جمعيت

ك گذاري تاج
در 4گزينه  .17

صف 6درس   
ميس تمدن  

انحطاطي ش
در 2گزينه  .17

صف 7درس 
در قرون نخ  

اقد بود، شده
تا شناخت و

است نمانده
در 3گزينه  .17

صف 8درس 
كه آنجا از  

هاي سرزمين
و پادشاهي

در 3گزينه  .18
صف 7درس   
نامه خداي  

آغاز از ايران
راجع به دور

  
 

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
و ترين مهم  

بنياندانش
در 4گزينه  .18

صف 1درس   
منظور از ش  

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
تحو بروز با  

شه از منظور
ر در شهري

erv.ir
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 سـطح  در 
 و سياسـي 

گيـري   كل

 و گـرم  اي 
ي تشـكيل  

تـا سـوم   ل  
 آخـرين  از 

غيير شكل 

 در كاكـان  
 از اي پـاره  

 از برخـي  
 ايجاد بادي

 هـا  كسـالي 
 كنوني هاي

ationgroup

آن جايگاه نين
س نقـش  آن، راف 

شك عوامل ترين م

هـوا و آب داراي
اي ر فشـار حـاره  

هـاي اول  دوران    
پـس . اسـت  ط

أثير فرسايش تغ

دشـت ( اند شده
.)نهاونـد  شـت 
).فارس در رژن
با فرسايش ر اثر

خشك و ها توفان 
ه ناهمواري شكل

1399(  

همچن و خود ون
اطـر شـهرهاي  
  . باشد ي

مهم از ها راه طع

د شـود و  ل مـي  
ي هوا كمربند پر

  .شود مي

ن بيشـتر طـي
مربوط) نوزوئيك

آن پس تحت تأ

ش ايجاد ها، ديس
د( انـد  آمـده  ود 

ا دشت و مانشاه
بر جديد هاي ري

بروز جوي، اي
ش تغيير مشغول

23/08/9 دومحلة 

پيرامو هاي ديده
و روستاها مانند

ها مي  ناهمواري

تقاط در گرفتن ر

اي تشـكيل حـاره 
فرونشينييني و 

م بارندگي و ابر 

هـاي ايـران واري 
سن( شناسي مين
از آ و يافته هايي

ناود ميان در يا 
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهموار آنها روي

ها ريزش كندگي
م داخلي پست ق

23 


مرح(علوم انساني 

پد به نسبت گاه
م طبيعي و ساني

عدني و انرژي و

قرار و محلي ي

ربند كم فشار ح
ي به دليل سنگي

تشكيل و هوا د

نـاهمو. ده اسـت  
زم سوم دوران ر

نه شكل ما شور

و ها طاقديس ل
نواحي در سايش

م مثل( هستند 
ر در اما اند، انده

پراك الگوي در ير
مناطق در و ما ر

زدهم؛ ادبيات و ع

سكونتگ آن عيت
انس عوامل است 

رسي به مواد مع

بازارها دفاعي، ي
 

و صعود هوا كمر
الجدي ن و رأس

صعود از مانع كه

آمـد وجـود  به ا
اواخر به آنها ايي

كش هاي اهمواري

فاصل حد در و ها
فرس از حاصل واد
ها زمين شدن ر

ما بر جاي قديم

تغيير توان مي را 
كشور در بلكه ن

سنجش دواز

وضع روستا، يا هر
ممكن جايگاه و

ي ارتباطي دستر

هاي قلعه آب، به
 .است بوده رها

ليل گرم بودن و
السرطان دار رأس
ك است ي خشك

ها ناهمواري سي،
نها پيدايش. ست

نا دورة كواترنر ي

ها خوردگي چين
مو انباشت اثر ر
هموار و آهكي د
ق بسيار شناسي ن
  .)ت

آن هاي نشانه ه
جهان مناطق از 

    
 

 .رست است
  4و  3فحه 

شه يك موقعيت
و ها پديده اين 
هاي هوا، راه و ب

 .رست است
  2فحه 
ب دسترسي يران

شهر و  روستاها
 .رست است

  39فحه 

 .رست است
  37فحه 

خط استوا به دل
مد اطراف در. ت

اراي آب و هواي
 .رست است

  22فحه 
شناس زمين هاي

ي پديد آمده اس
طي دوران، اين 

 .رست است
  30فحه 

چ هنگام در ها ت
بر ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

 .رست است
   30فحه 
كه اقليمي يرات
بسياري در تنها

www.sanjeshse

در 2گزينه  .18
صف 1درس   
م از منظور  

.است ناحيه
آب آن، اداري

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
اي كشور در  

هسته اوليه
در 1گزينه  .18

صف 5درس   
   
 
 
 
 
 
 
  

در 3گزينه  .18
صف 5درس  
در اطراف خ  

است مرطوب
شود و د مي

در 2گزينه  .18
صف 4درس   
ه دوران طي  

شناسي زمين
در تحوالت

  .اند يافته
در 2گزينه  .18

صف 4درس   
دشت برخي  

بعض ).فارس
حاص ها دشت
د از ها دشت
( است شده

در 1گزينه  .19
صف 4درس 

تغيي امروزه  
ت نه دانست،

  .است
erv.ir
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از نـوع  ه     

سير واحد، 
ـد جوامـع    

ف بشـر از  

 يكـديگر  ه 

  

هـاي   رمـان  

داننـد،   مـي   
هـايي   ده 

ودن ايـن     
ق و باطـل   

  .ودن

صـورت   ـه 
به دست  ي

 يزيش نـاچ 

ationgroup

ف نيسـت، بلكـه

ز آنها در اين مس
انـد، بايـ ب مانـده 

و محصول انحراف

  .كند دا مي

بـه و تكـاليف،  ق 

.گويند مي اري

هـا و آر واقعيـت  

مـي، معتبـر نم
پديـدجتمـاعي،  

ـودن يـا نبـو
 بودن يا حـق

مانند ايراني بو. 

بـ س و تجربـه و   
يريپذ فرهنگ و 

از ارزش يش علم
  .كند يريوگ

1399(  

جتمـاعي مختلـف

گيرند، بعضي از ي
ظ تاريخي عقب

عي قائل است و

ي و ملكوتي پيد

حقـوق. شوند مي

ابزا عقالنيت ش

و باطل بـودن و

وان دو روش علم
هاي اج  و ارزش
توانيم بـ ط مي

درست و غلط

ا را داشته باشد

تنهـا از راه حـس
يريپذ ه جامعه

مقابل دانش در 
قلمرو علم جلو

23/08/9 دومحلة 

هاي اج ن جهان
  

ك خط قرار مي
معي كه به لحاظ

هاي فوق طبيع ت

اي آسماني  چهره

م ظاهر افراد ف

گسترشمعه را 

اند دربارة حق و

و وحي را به عنو
ن جوامع عقايد

آيند و ما فقط ي
داوري دربارة د

ها برخي ويژگي 

تن يدانـش علمـ  
د است كه از راه

يدانش عموم. 
به ق يعموم ش

24 
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 نوع تفاوت ميان
.شود رفته مي

مه جوامع در يك
اند و جوا ب مانده

ندگاران و قدرت

  .شود
عبور كرده،هان 

تكاليف و حقوق

جام و طبيعت بر

تو ، ميود نكند

كنند و عقل و ي
از نظر اين. گويند

نساني پديد مي
ناسيم و براي د

تواند نميماعي 

د. آنهاسـت  وش
افراد يل از زندگ

ش معتبر است
از ورود دانش دي

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

گردد، از  باز مي
 اجتماعي پذير

، همطوليي يا 
 پيشرفته، عقب

  

 .رنسانس است
ارد كه به خداون

ش طرت آدمي مي
مرزهاي اين جه

ح صورت به ماعي
  .شوند نمي ق

ب تسلط براي ن،

جربي آن محدو

جربي محدود مي
ها سخن بگ رمان

اقعي جوامع ان
خي آنها را بشن

هاي اجتم  گروه

رو در يش عموم
حاصل دانش ،ي
و تنها دانش تيقع
يخود با تيهو

جا

سنجش دواز

ادها و هنجارها
ون يك جهان

هاي اجتماعي ن
قايسه با جوامع
.خود قرار دهند

، غرب بعد از رد
نگ اساطيري د

نع شكوفايي فطر
از محدودة م وي

اجتما اي جهان
محقق ديگري ن

آن از حاصل ري

را به معناي تج
  .د

م را به دانش تج
بودن عقايد و آر

ورو آرماني يا 
تماعي و تاريخ

 

ن يا عضويت در

 اعي و ثابت
  ي و ثابت
   و فردي

با دانش يش علم
يدانش عموم يل
كشف واق راه) ي
حفظ ه يبرا ي

    
 

 .رست است
 كه به حوزة نما
ي است كه درو

 .رست است
ه شباهت جهان
د و بعضي در مق
 الگوي حركت خ

 .رست است
ن متجددجهاز 

، فرهنساطيري
  .حيدي است
، مان اساطيري

فرهنگ معنور 
 .رست است

ها محدوديت ا و
بدون كدام هيچ 
فنّاو و تجربي م

 .رست است
علم راعي، اگر 

اعي داوري كند
 .رست است

جتماعي كه علم
ز حق يا باطل ب
ه صرفاً در قلمر
 پيامدهاي اجت
 .راهي نداريم
 .رست است

رتباط با ديگران
 .رست است

نتسابي، اجتما
انتسابي، فردي 

تغير، اكتسابي
 .رست است

تفاوت دانش دگاه
و ديآ ي دست م
يتجرب( يش علم

يعلم دانش .ست
www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  .1
هايي تفاوت
هايي تفاوت

در 3گزينه  .19
ديدگاهدر   

ترند پيشرفته
پيشرفته را

در 3گزينه  .19
منظور از -  
جهان اس -  

فرهنگ توح
فرهنگ -  
انسان در -  

در 1گزينه  .19
ها فرصت -  

اند و وابسته
علو رشد -  

در 4گزينه  .19
علوم اجتما  

جهان اجتما
در 2گزينه  .19

هاي اج جهان
توانند از نمي

هستند كه
ها و ارزش

بودن آنها ر
در 1گزينه  .19

فرد بدون ا   
در 2گزينه  .19

ا: روستايي  
:گندمگون  
مت: راستگو  

در 3گزينه  .19
ديد نيدر ا  

مند به نظام
دانش. ديآ يم

برخوردار اس

erv.ir
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 ياز زنـدگ  
ـه خَلـق و   

 از حاصـل  
 .داند يمي 

 محسـوب 

 ةدربـار  ،ي
 يعيوم طب

جـامع مـي   
. س نيسـتند    

ف به خـط  

ا اسـتنتاج      
ه مـوارد را    

ationgroup

حاصـل  دانـش 
بلكـ سـتند، ين ت
بر دانـش ح ي

يه دانش تجرب

  .سد
  .د

م انسـاني  ـوم 

ياجتمـاع  ـوم 
و علو عتي طب

  .رخوردارند

اين تعريف نه ج
دها هـم لبـاس

  31و  3

كل است و تعريف

ي تعميمـي بـا
كنـيم و بقيـهي

1399(  

د ،ينـش عمـوم  
تيـ واقع يزخوان
يدانش تجرب ي

از جمله يدانش

رس يخود م يماع
هستند يستيم ز

علـ از خشـي 

علـ .دارنـد  زي
كنند كه از يم
بر يشتريب تيم

 

كنيم، اتفاده مي
همه سـفيد) ست

0صفحه 4رس 

ضالع اساساً شكل

هـاي اسـتقرات
كي را انتخاب مي

23/08/9 دومحلة 

و دان تيف واقع
با ها كشف و ش
يبرتر. كننـد  يم

گونه د اس هر
  .پاشد يم

  .ن است
جهان اجتم ومي

ده، موضوع علوم

بخ مـاعي خـود  

يصل از آن را ن
م كمك به آنها
از اهم يعيوم طب

.شوند ميده مي

ر تعريفمان است
جامع نيس(ستند 

د. مفهومي است

االضمتوازي. ازيم

از تفاوت يكي) 2
الت متفاوت، يك

25 


مرح(علوم انساني 

راه كشف ،يعلم 
دانش. داند يم يگ
م ديتول خود يگ

و اسا هيپا راي 
فرو م يش عموم

انسان يد هوا برا
عمواز دانش  ي
و موجودات زند 

اجتمـ علوم و ت

حاص يو فناور 
دهند و ب يم ي
نسبت به علو ي

 طبيعت

نام علوم تفهمي

وجه دارند، دمن
ها سفيد نيسس

فقط تعريف م 3

ريف شيء بپردا
  

رد گزينه.(رودي
ها و احتماالضيه

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

دانش دعا را كه
ش حاصل از زندگ
ان دادن به زندگ
يس دانش عموم

و دانش يعلم ش

مانند ،ياجتماع 
يقي به درك عم

طبيعيعلوم  

است اجتماعي م

يعيعلوم طب 
يها آگاه انسان
ياجتماع رو، علوم

ط بر تسلط و ري
   طبيعت

عپردازد،  ها مي ن

ه عام و خاص م
همه لباس.  لباس

3در گزينه . دارد

تبط با آن به تعر
31صفحه 4س 

 تمثيلي كنار مي
ج بعد ازطرح فرض

 فلس

سنجش دواز

اد نياول، ا كردي
دانش را ها دانش
ساما يها برا سان

اند و به عكس
مرز دانش دگاه،يد

يزندگ يبرا ،ي
دارد، علميش 
موضوع ،يعيطب

علوم موضوع از ر

ةدربار يداور 
به ا يفناور ي

ر نياز ا.  كنند

  :د از
 آن ن
براي پيشگير ي

هاي حدوديت

هاي انسان كنش

عريف شده رابطه
بودن در تعريف

  35و  34حه

 مصداق وجود د

هاي مرت ويژگي
درس. رتبط است

شود، استقرايي
ت كه در استنتاج

    
 

 .رست است
يدر تقابل با رو ه
همه دكند و  يم
كه انس هستند 
دا ياعتبار م يب

د نيا يها  نحله
 .رست است
  :رات نادرست

عمومي دانش :م
كه دانش يكس :م
ط يها دهيپد: جم

 .رست است
تر عام انساني وم
 

 .رست است
تيظرف يماع

ها تيو محدود
استفاده حيصح

 .رست است
 طبيعي عبارتند

قوانين و طبيعت 
طبيعي حوادث ي
مح از انسان زي

 .رست است
 به فهم معاني ك

 .رست است
فاهيمي كه با تع

مانند سفيد بو. ع
صفح 4درس .) ت

 .رست است
ها تعريف بهينه

 .استرست 
مفهومي بايد از

ربط و غير مر بي
 .رست است

بت از موارد مي
ين در اين است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
دگاهيد نيا  

است انكار م
آن يبازساز
را ب يزندگ

از يدر برخ
در 2گزينه  .2

بررسي عبا  
عبارت دوم  
عبارت سوم  
عبارت پنج  

در 4گزينه  .2
علو موضوع  

 .شوند مي
در 4گزينه  .20

علوم اجتم  
ها و فرصت
ص وةيبه ش

در 2گزينه  .2
فوايد علوم  
شناخت -  
بيني پيش -  
رهاساز -   

در 1گزينه  .2
علومي كه  
 
  

 
در 1گزينه  .20

وقتي از مف  
مانعشود نه 

مانع نيست(
در 3گزينه  .20

دربقيه گزي  
در 2گزينه  .20

در تعريف م  
كامال با آن

در 4گزينه  .20
وقتي صحب  

بهترين تبيي
erv.ir
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     4ر گزينـه   
44  

دچـار ايـن     
 

در . را يافت

يتي ماننـد   
5   

رفته اسـت  
  

د و محـال   

 1درس . د 

د ر. (اسـت    
  12و 1

هفت سري 

شـود    مـي  

  

ان ارائـه،   
، پشـتوانه   

ationgroup

شـعر موجـود د
4صفحه  5رس 

ـدير در واقـع د
 47صفحه  5 

رتوان آنها ي مي 

تصور يك مـاهي
5و  4صفحه  1 

ها را پذيرود آن
3صفحه  1رس

باشـد ضـوع مـي   
  11و  1

كننـد صـدق مـي    

ي خـارج شـده ا
11صفحه  2س 

كه اگر اژدهاي ه

  11فحه 

هستي مشـاهده

ها در زمـا هير
هـا هيـ نظر يخـ 

1399(  

ش. ه اشـاره دارد     
در. ي اشاره دارد

اين مـ. شويميم
درس. ار نشويم

ه علي ـ معلولي
  19تا 

بودند به صرف ت
درس. افتد نمي

كه هم اصل وجو
د. متفاوت است

هاي ذاتـي موض ي
0صفحه  2س 

 يگانـه واحـد ص

ز حالت امكـاني
درس. شود ض نمي

 سر اين است ك

صف 2درس . شد

تي در عالم ههي

نظر يبرخي هر
هم برخ يشناس ن

23/08/9 دومحلة 

 مـردم و جامعـه
به صورت جمعي

زده مميم شتاب
ن مغالطه گرفتا

 كه در هر رابطه
ت 17صفحه 3س 

ن دو عين هم ب
ايم اين اتفاق ن ه

ن معني است ك
ه پلنگ است، م

مول جزء ويژگي
درس. مكاني است

رج بر يك شيء

يعني ا. ير است
لغير اساساً فرض

بلكه بحث بر. ت
  11و  10

الوجود باش ممكن

د ولي وقتي ماه
  11صفحه  2 

ساختار ظاه راي
چنان كه در روان

26 
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ارتبـاط بـادن    
ها بالت و سختي

دچار مغالطه تعم
كنيم به ايني مي

ث با هم هستند،
درس. شاره كند

 است كه اگر اين
 يقين پيدا كرد

پرسد، بدينت مي
كه حيوان بعدي 

زيرا محم.  است
ول اين رابطه ام

لي در عالم خار

الوجود بالغي جب
الوجود با  ممكن

د بحث ما نيست
0صفحه  2رس 

تواند م يجه نمي

الوجود هستند ن
درس. ده است

يزرشد نكردند؛ 
چ است؛ مشهود

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

  

 حـداقل رسـاند
ف نمودن مشكال

رعايت نكنيم، د
المثل سعيضرب

ضالع يك مثلث
مي تواند ا 3تا  

د و ماهيت اين
كهدر حاليشد، 

چيستي حيوانات
وان مثالً فيل با

 محمول وجوبي
ر عبارت گزينه ا

تفاوت هستند و

شود واج هده مي
د است و حالت

دارد يا خير مورد
در. ضروري است

در نتي. ذات است

ب ذاتشان ممكن
لوجود بالغير شد

اندازه ر كير به 
ع در همه علوم م

 روان

سنجش دواز

49تا  45صفحه 

گيري و بـهوشه
جتماع و برطرف

درستي راء را به
كار بردن اين ضه

و وجوب مانند اض
1عبارت گزينه 

رت مفهوم وجو
ش  هم محقق مي

ي اين و آن از چ
ماهيت اين حيو

 بين موضوع و
در. ول را نپذيرد

حاظ مفهومي مت

ي ممكنات مشا
الوجود ذاتاً ممكن

ت سري وجود د
ر بودن برايش ض

متنع الوجود بالذ

تشان و به حسب
ال ج شده و واجب

دو سطح مذكور
موضوع نيا. ست

    
 

ص 5درس . ريم
 .رست است

رت سوال بر گو
همراه بودن با اج

 .رست است
ه شرايط استقرا
ه كه ما هم با به

 .رست است
ليت، سنخيت و
شعر به هر سه ع

 .رست است
هاي اثبات مغاير

وجودش» شاخ
 .رست است

ي با اشاره حسي
 كرده است كه م

 .رست است
رابطه 4تا  2ي 

ضوع اين محمو
 .رست است

هيت فقط به لح
5  

 .رست است
جودات در دنياي

هر ماهيتي ذ) 3
 .رست است

ساً اژدهاي هفت
فت سره باشد ه

 .رست است
ي بودن دايره مم

 .رست است
با توجه به ماهيت
ت امكاني خارج

 .رست است
در د يعلم يها ه
نيست يتجرب ي
  .ندارند 

www.sanjeshse

گذاكنار مي
در 4گزينه  .2

عبارت صور  
برعكس به ه

در 1گزينه  .2
هنگامي كه  

مغالطه شده
در 4گزينه  .21

سه اصل عل  
نتيجه اين ش

در 3گزينه  .21
ه يكي از راه  
اسب تك ش«

در 4گزينه  .21
كودك وقتي  

و هم درك
در 1گزينه  .21
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